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KRÓLESTWO POLSKIE,

GEOGRAFIA FIZYCZNA.

I.

.rólestwo Polskie zajmuje rodkow cze Niziny Polskiej,

rozpostartej midzy Karpatami i Batykiem na przejciu od

Niziny Zachodnio-Europejskiej do Niziny Wschodnio-Euro-

pejskiej. Tym sposobem Królestwo Polskie ley mniej wicej

w rodku naszej czci wiata; linie przeprowadzone od przyldka

w. Wincentego do ródowisk rzeki Uralu i od Nordkapu do Ma-

tapanu, przecinaj si na tym obszarze prawie w swych poowach.
Granice Królestwa Polskiego sigaj najbardziej na zachód

pod Pyzdrami, blizko 17^° dug. wsch. od Gr., na wschód przeszo

24*^ dug. wsch. od Gr., najbardziej na pónoc siga kraina ta prze-

szo 55*^ szer. pón., a na poudnie poza 50" szer. pón.

Obszar powierzchni wynosi 2,300 m. kw.

W ksztacie poziomym Królestwo Polskie przedstawia dwa
czworoboki, rónice si znacznie co do wielkoci, poudniowy
jest wikszy i zblia si ksztatem do kwadratu; pónocny, mniej-

szy, ma ksztat prostokta i ley na pónocno-wschodnim rogu

pierwszego.

Królestwo Polskie nie posiada prawie granic naturalnych,

miejscami tylko tworz je rzeki, i tak: na pónoco-zachodzie py-
1



nie na granicy Drwca, na zacliodzie granic tworz Prosn i Bry-

nica; na poudniu czq górnej Wisy i cz Sanu; na wschiodzie

granica idzie wzdu Bugu, Narwi i dopywu jej Biebrzy, nastp-

nie przeciodzi wzdu redniego biegu Niemna, który, wraz z cz-

ci dolnego, odgranicza od wscliodu i pónocy mniejszy prosto-

Ictny czworobolc. Pónocna granica poudniowego czworobolcu

nie posiada prawie granicy rzecznej, cignie si lini lekko falist

od Drwcy na zactiodzie, wzdu wyyny Pojezierza na poudnie

pasa jezior, a do Grajewa na wscliodzie. Std granica Królestwa

Polskiego przyjmuje kierunek pónocny i, odcinajc jedn z naj-

wyszych czci Pojezierza, biegnie równolegle do redniego Niem-

na; przy kocu granica idzie wzdu Szeszupy ku dolnemu Niem-

nowi i czy si z nim pod Smolnikiem.

Ta ostatnia cz granicy stanowi zacliodni bok pónocnego
prostokta.

II.

Królestwo Polskie utwór sztuczny, polityczny, nie stanowi

caoci pod wzgldem fizycznym: zajmuje ono, jak ju wspomnie-

limy, tylko cz caoci naturalnej—Niziny Polskiej.

Nizina Polska pod wzgldem fizycznym, mianowicie orogra-

ficznym, skada si z kilku równolenikowych pasów: pasa Wyyn
Poudniowo-Polskiego, oddzielonego w czci od Karpat Nizin
Galicyjsk, na poudniu, pasa Wielkich Dolin we rodku i Pónoc-
nego pasa Wyyn (Pojezierze Batyckie), oddzielonego w czci
od Batyku nizin Nadbrzen na pónocy.

Królestwo Polskie skada si tylko z kawaków tych poszcze-

gólnych pasów.

i) Na poudniu, od Brynicy do Bugu, cignie si rodkowa
cz Poudniowego pasa Wyyn, a mianowicie: wschodnia cz
Wyyny lskiej, Wyyna Maopolska i Wyyna Lubelska.

2) W rodku, od ujcia Prosny do ujcia Muchawca, przypa-

daj tu z Krainy Wielkich Dolin: jeziorne Kujawy, poudniowe
Mazowsze i Podlasie.

3) Na pónocy, od ujcia Drwcy do wyomu Niemna, w jego

biegu pónocnym, wkracza tu poudniowa pochyo Pojezierza



Mapa oro-liydrogralicziia Królestwa Polskiego.



Batyckiego, a mianowicie poudniowa cz Pojezierza Polskiego

czyli Pruskiego.

Reszt kraju wypenia Nizina Nadniemeska, która wkracza

tu wzdu Niemna i Szeszupy, jako odnoga Niziny Nadbatyckiej,

a zbliajc si na poudniu ku Krainie Wielkici Dolin, oddziela

Pojezierze Polskie od Litewskiego.

Analogicznie do tej niziny wciska si ma czstk na poud-
niu Królestwa l^olskiego Nizina Galicyjska, czyli Sasko-Wiaska.

Obszar ten pokryty jest przewanie osadami epoki czwarto-

rzdowej, przewanie ldowemi (osadzonemi przez lodowiec Skan-

dynawski); lecz prócz tyci najmodszyci utworów spotykamy

take tu i owdzie osady starsze, wynurzajce si z pod pokrywa-

jcych! je modszych, gdzie te ostatnie zostay usunite przez spó-

kujc lub wyabiajc dziaalno wody.

Najwiksz rozmaito pod wzgldem geologicznym przed-

stawia poudniowa, a zwaszcza poudniowo-zacliodnia cz Kró-

lestwa, gdzie na Wyynie Maopolskiej, w górach Kielecko-San-

domierskich, warstwy starszych formacyi cign si pasami rów-

nolcgemi w kierunku z pónoco-zacliodu ku poudnio-wschodowi.

Urozmaicona pod wzgldem geologicznym 1 obfitujca w skar-

by mineralne (zw^aszcza wgiel kamienny) jest te wyyna lska,
wkraczajca sw wschodni czci w poludniowo-zachodni kt
Królestwa.

III.

Przypatrujc s' ukadowi siatki wodnej Niziny Polskiej, do-

strzegamy w niej liczne wzy (centra) hydrograficzne, i tak: w Kra-

inie Wielkich Dolin, jako krainie nizko pooonej, spotykamy trzy

wzy hydrograficzne z dorodkowym kierunkiem rzek, lece pra-

wie na jednym równoleniku: na zachodzie wze Warto-Odrza-

ski, na wschodzie Prypecio-Dnicprowski, w rodku Buasko-Wi-
laski. Ten ostatni, nalecy w caoci do Królestwa Polskiego,

otoczony jest wzami z kierunkiem, wód odrodkowym; dwa zna-

czniejsze: na pónocy eliptyczny wze Pojezierza Batyckiego (do

Królestwa naley tylko cz jego poudniowa), na poudniu elip-



tyczny wze Wyyny Maopolskiej; dwa podrzdniejsze: na wsclio-

dzie wze Wyyny ukowskiej, na zaciodzie wze Wyyny
I>ódzkiej.

Najwaniejsz rzek tego obszaru jest Wisa. Przepywa t
krain od Karpat, gdzie bie-

rze swój pocztek, do Ba-
tyku, gdzie ma swe ujcie.

Gówny kierunek Wisy jest

pónocny, ale spotykajc

w swym biegu dwa pasy wy-
ynowe, ulega cliwilowym

zboczeniom. Z powodu tycli

zmian w kierunku, bieg Wi-

sy przyjmuje ksztat litery

S, przyczem ujcie jej przy-

pada pod tym samym po-

udnikiem, co i róda; ale

linia, czca te dwa punkta,

jest dwa razy krótsza, ni
linia jej biegu, która wynosi

140 mil.

Z powodu swych wy-
gi Wisa dopywami zblia

si na wscliodzie do syste-

matu Dniepru i Niemna,

z któremi poczona jest ka-

naami, na zaciodzie za do

systematu Odry, z której do-

pywem, Noteci, take -
czy si kanaem.

róda Wisy le pod
49° 36—37' szerokoci pó-
nocnej, a 36*^ 40—41' dug.
wsci. od F. na wysokoci 1125 m. npm., na pónocnych stokach

Beskidu, niedaleko wwozu Jabonki, w pobliu róde Olszy.

Rzeka ta powstaje z dwóch strumieni ródowych: Czarnej
i Biaej Wiseki. Czarna wypywa z jeziorek, lecych na ró-

j
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nych poziomach zachodniego stoku góry Baraniej, sczy si naj-

pierw przez czarn próchnic i spywa maemi strumykami. Z po-

wodu wielkiej iloci tych strumyków, Wisa rozrasta si szybko

Wodospady Wisy.
Wedug rysunku^W. Girgasa.

i suy do spawu drzewa; w tym te celu jest tu ju uregulowana

za pomoc szluz. W biegu tym Wisa opywa lewym brzegiem

stopy gór Karolówki, Beskidku i Gbca, prawym za stopy góry
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Czarnej i tym sposobem tworzy pókole, którego rednic stanowi

Wisa Biaa, druga ródowa rzeka Wisy. Wisa Biaa, wypy-
wajca licznemi ródami z pónocno-zacliodnicli stoków góry Ba-

raniej i zaciodnici Magunaskiej, dy ku wsciodowi i tworzy

kilka wodospadów do 15 m. wysokicli. Ten strumie nazywaj

te Biak. Niekiedy uwaaj j za waciwy pocztek Wisy.

Po zczeniu tyci rzek, pynie Wisa ku pónoco-wscliodowi,

przepywa najrozlegejsz na lsku Austryackim wie Wis i dy
ku Ustroniowi (zakad tyczny); pod t wsi staje si ju spawna.

Wody obu tych rzek ródowycti pyn dugi czas we wspólnym
korycie, nie mieszajc si ze sob: mona odróni przezroczysty

pas Biaej i mtny Czarnej Wiseki. Wisa, przyjwszy liczne po-

toki górskie, poniej Ustronia, otrzymuje nazw Wisy i tu koczy
si waciwy obszar jej ródowisk.

Odtd Wisa pynie przewanie w kierunku pónocnym; dc
ku Strumieniowi i opywajc to miasto od wscliodu, tworzy gra-

nic polityczn miedzy lskiem Austryackim a Pruskim. Dotd
Wisa pyna w kamienistym rozdole, majc ciarakter górskiego

potoku. Od Strumienia rzeka, powstrzymana przez Wyyn Po-

udniow Polsk, zwraca si pod ktem prostym ku wschodowi
i dostaje na szerokie równiny; tu po obu jej brzegach cign si
wzdu mae jeziorka. Tu wpada do W^isy z prawej strony rzeka

Biaa, bdca pierwszym wikszym prawym dopywem Wisy,
i tworzy granic polityczn midzy lskiem Austryackim i Galicy.

Wisa w biegu swym ku wschodowi skrca póniej nieco na

pónoc i w pobliu Owiecima przyjmuje z prawej So, a z lewej

Czarn Przemsz; ta ostatnia jest pierwszym wikszym lewym do-

pywem Wisy i stanowi, wraz z swym prawym dopywem, Bry-

nic, granic polityczn midzy lskiem Pruskim a Królestwem

Polskiem. Do Czarnej Przemszy wpada z lewej strony Biaa
Przemsza, której róda zbliaj si do róde Pilicy; punkt spywu
tych rzek jest wany pod wzgldem politycznym, gdy tu schodz
si granice trzech krain: lska Pruskiego, Galicyi i Królestwa

Polskiego. Czarna Przemsza od poowy swego biegu jest ju
spawna dla galarów. W pobliu ujcia Przemszy do Wisy prze-

chodzi przez t ostatni most kolejowy.
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Odtd Wisa pynie ku wschodowi. Na tej przestrzeni cie-

nia sic coraz bardziej, a miedzy Tycem i Krakowem przerzyna

sic przez Jur Krakowsk. Pod Tycem po prawej stronie wznosi

si stroma wapienna ciana, uwieczona ruinami klasztoru Tyniec-

kiego, nieco dalej w dó rzeki bielej Krzemionki z grot Twar-

dowskiego, z lewej—pokryte lasem Bielany i Sikornik; na tym

ostatnim wznosi sic kopiec Kociuszki, otoczony fortem. Pod sa-

mym Krakowem Wisa, po przyjciu rzeki Rudawy (w pobliu

most kolejowy), opywa Wawel z zamkiem Krakowskim.

Dotd ciodziy na Wile tylko galary, od Krakowa staje si

ona spawna i dla maych statków, std zbacza te nieco ku pó-

noco-wschodowi i ten kierunek zachowuje a do ujcia Sanu, gdzie
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Ostatnim karpackim dopywem Wisy jest San, który bierze

pocztek w pobliu systematu Dniestru (projekt kanau) i ucliodzi

do Wisy pod ktem prostym naprzeciw wsi Szczytniki.- Wzdu
donego biegu tej rzeki cigny sie dawniej wielkie bory, których

szcztki dzi jeszcze maj pozór puszcz. Z powodu wylewów Wi-

sy i Sanu, ten ostatni zmienia czsto swe koryto. Obszar trójktny,

lecy miedzy Wis i ujciem Sanu. jest zabagniony.

Wiaa jako strumie górski.

Wetllui? rysunku W. Gir"-asa.

Na caej dotychczasowej przestrzeni (pomijajc lsk) lewy

brzeg Wisy jest znacznie w^yniesiony, a miejscami nagi, stromy

i skalisty, na prawym za brzegu, poczwszy od ujcia Raby, roz-

ciela sic równina, porosa lasami sosnowemi, przechodzca w po-

przek Dunajca. Wisoki a do Sanu (nizina Galicyjska). W gów-
nej dolinie miedzy rozleglemi zabrzeami ley niby druga, gbsza
dolina, któr sama Wisa pynie. W mikkiej ziemi Wisa wya-
bia sobie coraz nowe oyska, a opuszczone, tak zwane Wiliska,



lO .

—

tworz jeziora, strugi i bagna, porose olch i oz. Na tej prze-

strzeni spotykaj sic te liczne wyspy, porose nadwilask topol,

dbin lub olbrzymi wiklin. Od Nidy poczwszy nizina, zale-

gajca obszary prawego brzegu, wy.stepuje i na lewym brzegu

i cignie siq szerokim pasem wzdu rzeki, oddalajcej sic od Wy-
yny Maopolskiej; oba brzegi le tu na jednakowym, niskim po-

ziomie. Pod Sandomierzem Wisa podciodzi pod sam krawd
Wyyny Maopolskiej. Miasto samo wraz 7 zamkiem zbudowane

j
jst na górze, a ciany tej wyyny wyniesione na 30 m. nad poziom

Wisy, spadaj ku rzece gliniastemi wzgórzami, Zbocza te, zwró-

cone ku poudnio-wschodowi, byy podobno niegdy pokryte w^in-

nicami. ^oniej Sandomierza wyniosoci odsuwaj sic od brze-

gów i wracaj znowu przy wsi Kamie Plebaski. We wsi Ka-

mieniu wzgórza nadrzeczne znacznie s wysze, ni w Sandomie-

rzu, sigaj bowiem do 40 m.. a tak blizko przysuwaj sie do rzeki

i tak s u podstawy spadziste, e przy nieco wikszej wodzie przej-

cie po brzegu jest niemoliwe. Przez dwa kilometry cign sie te

strome ciany nad samym brzegiem, opierajc sie skutecznie napo-

rowi fal Wisy, gdy woda niema tu do czynienia z glin, jakAV San-

domierzu, ale wyjtkowo z obnaonemi upkami syluryjskiemi.

Gdzie sie koczy obnaenie skal. a na brzegu znowu wystpuje

glina, wida zaraz lady sabej opornoci zboczy wyyny, bo nad-

rzeczne wzgórza nagle pod ktem prostym cofaj sie w gb, cig-

nc si w znacznej od koryta odlegoci. Strome zl'>ocza upkowe
zwane bywaj niewaciwie „górami" Pieprzowemi.

Z powodu yznoci gruntu, a std i wikszego zgeszczenia lud-

noci, egluga na Wile jest tu oywiona.

Od ujcia Sanu Wisa zaczyna swój bieg redni, na którym,

pync z pocztku w kierunku pónocnym, przerzyna si przez wy-

yn Poudniow Polsk, a póniej w kierunku pónocno-zaciod-

nim i zrasza nizin rodkow. W czcd pierwszej do Iwangrodu

(Dblina) Wisa przerzyna si midzy Wyyn Maopolsk i Lubel-

sk, mijajc Racliów, Józefów, Kazimierz i Nowo-Aleksandry. Na
tej przestrzeni obie Wyyny to oddalaj si, to zbliaj do Wisy,

np. pod Zawicliostem i Piotrowicami brzeg lew^y jest wysoki, prawy

nizki. Pod Raciow^em za Wyyna Lubelska przysuwa si z pra-

wej strony do rzeki, a brzeg lewy jest nizki. Osada le/y na wy-
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niostej krawdzi wyyny amfiteatralnie ponad dolin Wisy. W tym

miejscu schodz si trzy trakty z rónych stron: od Józefowa i Lu-

blina Ha Urzdów i Kranik. Z powodu tych traktów istnieje tu

przewóz i przysta dla statków. Powyej Wesoówki Wisa dzieli

si na dwa ramiona; pod Dorotk rami lewe pynie u stóp Wy-
yny Maopolskiej, pod Woowicami rami prawe oblewa stopy

Wyyny Lubelskiej. Po zczeniu si tych ramion, Wisa pynie

Tyniec. (Weiiitig- rys Aiulriolleg-o)

W szerokiej dolinie ku Józefowowi, który ley na opoce kredowej,

dostarczajcej materyau na budowle.

Na tej przestrzeni W'isa przyjmuje rzeki ssiednicli W^yyn;

pyn one do niej przew^anie w kierunku równolenikowym i s
nieznaczne. Waniejsze z nich s: Opatówka, rzeka wyyny Ma-

opolskiej, biorca pocztek na pónocnych stokach ysej Góry.

Z teje wyyny spywa tu take Kamienna i, pync ku wschodowi
u pónocnych stóp gór St. Krzyskich, uchodzi z lewxj do Wisy pod

Pawowa Wol. Bieg tej rzeki jest bystry, spadek znaczny, obfi-
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to wody wielka, dostarcza te sity poruszajcej licznym zakadom

górniczym. Z Wyyny Lubelskiej spywaj tu Sanna i Chodel;

pierwsza przy samym ujciu natrafia na stare oysko Wisy i py-

nie niem a do ujcia; druga przepywa trójktn nizin, wcis-

kajc si w Wyyn Lubelsk na zaciodzie, a do Opola. Poni-

ej ujcia Cliodla, dolina po prawej stronie Wisy zwa si, a zbo

cza Wyyny Lubelskiej przysuwaj si do rzeki i towarzysz ]
a do Now^ej Aleksandry i. Brzegi na tej przestrzeni tworz nad-

zwyczaj malownicz cian, stromo opuszczajc si ku Wile.

Liczne jary poszarpay wyyn na pasmo wv.górz, poronitycti

bujn liciast rolinnoci. Szczególniej malownicz jest okolica

poniej ujcia Chodla na prawym brzegu Wisy, na którym ley

miasto Kazimierz, otoczone górami. Ponad domami wznosi si

zamek, zbudo>vany na górze, oddzielonej od innych wwozem.
Wyej jeszcze -ponad zamkiem na drugim szczycie stoi stranica,

która, wedug podania, suya jakoby za latarni dla statków na

Wile, Kazimierz bowiem by dawniej wanym portem rzecznym.

ladem tych czasów s te waelkie spichrze, stojce obecnie pust-

kami, gdy koryto Wisy odwrócio si od nich, pozostawiajc za

sob piasczyst równin. Po drugiej stronie Wisy, nieco powyej
Kazimierza, widniej zwaliska zamku w Janowcu. Poniej Kazi-

mierza wpada do Wisy z lew^ej strony Bochotnica, tworzca do-

lin, bogat w malownicze krajobrazy. Le tu: Bochotnica, Na-

czów, Wwolnica. Po przyjciu Bochotnicy Wisa przerzyna

si przez pónocny taras Wyyny Lubelskiej i pynie krtym bie-

giem ku Nowej Aleksandryi. Dolina w tym miejscu obfituje w^ sa-

dy owocowe, dostarczajce Warszawie drog wodn jabek, gru-

szek i liwek.

Pod Now Aleksandry Wisa koczy swój wyom i wkracza

w Krain Wielkich Dolin; wyniosoci odbiegaj od rzeki, a brzegi

s ziemiste, skadaj si z piasku i gliny.

Pod Iwangrodem Wisa przyjmuje z prawej strony Wieprz,

który wypywa z poudniowej, najwyszej czci Wyyny Lubel-

skiej, pynie gównie w kierunku pónocnym, z pocztku przez kra-

in bardzo malownicz a do Krasnegostawu; odtd wstpuje

w kraj równiejszy i zaczyna by splawiiy. Pod Iwangrodem Wi-

sa si zwa na maej przestrzeni, a brzegi s sztucznie utrwalone
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brukiem z gazów erratycznych. Tu przekracza Wisie most kolei

Iwangrodzko-Dbrowskiej. Drugi most kolei Nadwilaskiej znaj-

duje sie w pobliu na Wieprzu.

Wisa, przyjwszy Wieprz, przyjmuje kierunek pónocno-

wschodni, i niezmieniajc go a do Nowo Georgiewska (Modlina),

pynie po nizinie ród Krainy Wielkici Dolin. Brzegi s odtd
wogóle nizkie, szczególniej ze strony prawej, z lewej zniaj si

przewanie w okolicy szerokiego ujcia Pilicy, która wpada do

Wisy pod Mniszewem. Pilica jest to najwaniejszy dopyw Wi-

sy z lewej strony: wypywa w poudniowej czci pasa Wyyn
Poudniowyci z Wyyny Maopolskiej, w pobliu róde Wdarty;

Bielany pod Krakowem.

Wedug akwareli A. ScLouppe'go.

pocztkowo kierunek jej jest pónocny, w pobliu Tomaszowa
skrca si prawie pod ktem prostym ku w^schodowi, pod Biao-
brzegami za ku pónoco-wscliodow^i. Koryto Pilicy ley na sa-

mym grzbiecie wyniosoci, stanowicej dzia wodny midzy Wi-
s i Wart.

Poniej Siekierek Wista przepywa pod Warszawk, która roz-

oya si na grzbiecie i stokacli wyniosego leweg® brzegu Wisy;
brzeg ten. to pónocno-wsciodnia krawd Wyyny Warszawskiej,

która spada tu do stromo ku rzece. Prawy brzeg AV'isy przy-

tyka ju do niziny Mazowieckiej, gdzie na nieznacznie wzniesio-

nym brzegu ley przedmiecie Warszawy, Praga. Warszawa ley
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w punkcie, w pobliu którego uchodz prawie wszystkie waniej-

sze dopywy Wisy. Za Prag na prawym brzegu AVisly cign
sie piaski i mokrada, porose sosnami, z lewego brzegu wzniesienie

wzrasta w kierunku pónocno-zachodnim i tworzy obszar gliniasty,

pokryty gst szaciownic sadów czereniowych, podszytych agre-

.stem, porzeczkami oraz warzywami. Przy lewym brzegu Wisy,

naprzeciw Marymontu, znajduje sie pikna kpa; poniej teje pod-

nosi sie brzeg lewy i porasta rzadkim lasem, ród którego bielej

w^ieyce klasztoru i kocioa Kameduów na Bielanach. Za Biela-

nami przy lewym brzegu odryw^a si wzkie ramitj Wisy ze szma-

ragdowym odblaskiem wód, zwane „Ciemn ach". Dalej ku

Jabonnie prawy brzeg jest paski, a na lewym, cho niezbyt wy-

sokim, stercz korzenie drzew, podmytych nurtami Wisy. Gdzie-

niegdzie w stromym brzegu wida mae otworki, jakby nory przez

krety wydrone, s to ziemne gniazda jaskóek, zwanych grzebul-

kami. W okolicach omny znajduje sie gboka w^arstwa napy-
wowa, przepeniona muszlami wód naszycli. Rolinno wybrzey
jest bardzo bogata: dziki chmiel popltany z bujnym ostem, kol-

czaste ciernie („ciarki") z gogiem, ozin i wierzb.

W dalszym biegu Wisa przyjmuje pod Now^o-Georgiewskiem

najwikszy swój prawy dopyw: dwuimienny Bug-Narew. Po-
czona ta rzeka nosi u ludu na prawym brzegu nazwie Narwi, a na

lewym Bugu; dwuimienno znajduje wiec podstaw realn. róda
Bugu le ju poza granicami Królestwa Polskiego; wypywa on

z pónocnej krawdzi Wyyny Podolskiej pod wsi Werchobuem,
ma pocztkowo kierunek pónocno-zachodni, nastpnie zmienia go

na pónocy i cho czsto zbacza, zachowuje jednak ten sam kieru-

nek w najwikszej czci biegu swojego i mijajc hczne miasta,

wstpuje poniej Dubienki na nizin, pync a do Brzecia Litew-

skiego; tu skrca si ku pólnoco-zachodowi, pynie na Drohoczyn.

Tutaj zbacza na zachód i czy si pod Serockiem z Narwi. Na-

rew% rzeka wód lenych, wypyw^a (równie jak Bug poza grani-

cami Królestwa) z puszczy Biaowieskiej. Z pocztku pynie ku

pól.ioco-zachodowi na Sura, a dalej w wielkich zakrtach ku pó-

nocy i powyej Tykocina skrca znów ku zachodowi na om
i Ostrok. Odtd skrca si ku poludnio-zachodowi na ^uhusk.



zwraca sic dalej ku poudniowi do Zegrza i, poczywszy sie z Bu-

giem, pynie ku zachodowi a do ujcia.

Pod Zegrzem koryto Narwi-Bugu zblia sie do koryta Wisy
i z tego powodu projektowany jest na tej linii kana dla skrócenia

drogi z Wisy na Bug-Narew.

Dorzecze Buga-Narwi rozszerza systemat Wisy najbardziej

na wscliód: zapomoc tego dwuramiennego dopywu, systemat

Wisy czy si za porednictwem kanaów Augustowskiego i Dnie-

prowo-Buskiego (Muchawiecki) z systemami Niemna i Dniepru.

Samloinierz. Wiilok ogólny.

Przy ujciu Bugu do Wisy tworzy si wyduony pówysep, na

którym powstao miasteczko Nowy-Dwór; ley ono w niekorzyst-

nem miejscu, gdy co lat kilkadziesit nawiedzane jest przez po-

wód, która niszczy osad. Ujcie Buga-Narwi do Wisy tworzy

niezwyk i wspania panoram; na wyniosym prawym brzegu

Bugu i Wisy czerwieniej olbrzymie mury potnej twierdzy. Przez

Bug rzucony jest most, wiszcy na linaci drutowyci, a w cyplu

midzy Wis i Bugiem wrzyna si miao midzy nurty tyci rzek,

wiecznie icli falami opukiwany, olbrzymi wielopitrowy pictirz,

tak zbudowany, e statki ze zboem mog bezporednio podpywa
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do jego cian. Narcw-Bug, wpywajc do Wisy, zachowuje jesz-

cze na pewnej przestrzeni ciemny kolor swych wód, a póniej mie-

sza siQ z biaym kolorem wód Wisy.

Ujcie Bugu jest punktem nadzwyczaj wanym pod wzgldem
komunikacyi. Tu zbliaj sic liczne rzeki, spywajce promienisto

ze wszystkich stron: Wisa, Narew-Bug i Wkra, uboczna Bugo-

Narwi, do której wypada przy samym jej ujciu, co dowodzi niz-

kiego pooenia tej okolicy. Rzeki te tworz na znacznej prze-

strzeni liczne wycinki koowe, których rodkowym punktem jest

Saniloinierz od strony Wisy.

forteca, panujca nad wszystkiemi drogami jednako, podczas gdy

poczenie miedzy pojedyczemi wycinkami jest bardzo utrudnione.

Od ujcia Bugu-Narwi Wisa, powstrzymana Wyyn Poje-

zierza, przyjmuje kierunek zachodnio-pótnocno-zachodni i zacho-

wuje go a do ujcia Brdy. Na tej caej przestrzeni prawa kra-

wd doliny znacznie przewysza lew; pierwsza stanowi poud-

niow krawd Wyyny Pojezierza i wystpuje prawie tu nad

rzek, druga pónocn krawd Brózdy rodkowej, pokrytej prze-

wanie bagniskami lub lasami, rozpoczynajcemi si ju od War-
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szawy i cigncemi sic a do ujcia Bzury, lewego dopywu Wisty.

Lasy te s resztkami rozlegej niegdy puszczy Kampinoskiej.

Bzura, wypywajca z Wyyny ódzkiej, zakrela w swym
biegu uk ku zachodowi, przez co zblia systemat Wisy do syste-

matu Odry za porednictwem Warty (Neru). Po lewej stronie

Wisy cignie si na nizinie szereg drobnycti jezior, z którycli wy-

pywaj liczne strumyki, uchodzce do Wisy.

Na tej przestrzeni Wisa zmienia czsto sw szeroko i two-

rzy liczne, dugie, piasczyste kpy, które cign sic prawie nie-

przerwanie jedna za drug, zaczynajc od punktu powyej Czer-

Polczenie si Sanu z Wisij,.

wiska a do Torunia. Najwaniejsze z nich s: Wychodzka, Wy-
szogrodzka i Karoliska. Pod Pockiem, który wznosi si malo-

wniczo na wysokim prawym brzegu, wyspa taka uatwia przepra-

w: spotykamy tu, jak i pod Wocawkiem, most, rozbierany na

zim. Wocawek posiada wan przysta zboow i wielk liczb

spichlerzy zboowych, gromadzcych plony yznych Kujaw i ziemi

Dobrzyskiej. Pod Wocawkiem Wisa przyjmuje z lewej Zgo-
wiczk, zbliajc si do jeziora Gopa; z prawej poniej Pocka
Skrw, spywajc z poudniowego stoku wyyny Pojezierza Ba-
tyckiego.

3
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Cz Kujaw, cignca sie nad Wis od Wocawka liu Ale

Icsandrowu, jest znacznie nad rzel^e wzniesiona i spada ku niej pc

czci stromemi, poczci agodnemi zboczami. Od Nieszawy zbo

cza oddalaj si od rzeki i tworz miejsce na do znaczn Nizinc

Ciectiocisk, wporodku której znajduje si osada Ciectiocinek

Cay brzeg Wisy w tych okolicach pokryty jest gestemi zarolami

Z powodu osadzania muu przez coroczne wylewy: wybrzee

jest bardzo yzne, podobnie jak na uawach. Spotykamy ti

plantacye wierzbiny, przeznaczonej na rozmaite cele. Zarola tu

tejsze tworz gszcza tak zwarte, e w niektórych miejscach niepo

dobna si przez nie przecisn. Niedo bowiem, e prty wierz

bowe cisn si obok siebie, niby konopie, ale s jeszcze powizana

i pomotane przez sznury dzikiego chmielu i sznurki wielkiego po-

woju albo wyki ptasiej; doem za broni przystpu jeyny.

Poniej Ciechocinka wpada do Wisy z prawej, pod Zotory
Drwca; jest to ostatnia rzeka, jak w rednim biegu przyjmuje

Wisa. Drwca jest to rzeka Pojezierza Batyckiego, ma przewa-

nie kierunek poudniowo-zachodni i w^ dolnym swym biegu tworzy

granic polityczn midzy Królestwem Polskiem a Prusami. Poni-

ej ujcia tej rzeki Wisa pynie ju poza granicami Królestwa przez

krain lekko falist, nizin Torusk, i dosiga najbardziej na za-

chód posunitego punktu, zbliajc si do Noteci, od której jest od-

dzielona tylko smug bagien i nieznacznym dziaem w^odnym.

Kazimierz nad Wis.
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Widok Pragi od strony Wisy.

W miejscu, gdzie od ujcia Brdy zaczyna sie dolny bieg Wi-

sy, rzeka zaamuje si pod Ictem prostym lvu pónoco-wschodowi

i zactiowuje ju ten Icierunel?:, z elcliiemi zboczeniami ulcowatemi

a do Pielia, gdzie zaczyna sie jej delta. Na tej przestrzeni rzeka

pynie midzy stromemi, brzegami, tu bowiem przerzyna si przez

wa Pojezierza Batyckiego i tworzy trzeci i ostatni wyom. Zbo-

cza doliny przedstawiaj si malowniczo, jako nieprzerwany sze-

reg uprawnych wzgórz, pokrajanych przez erozy i niekiedy stro-

mo spadajcych ku rzece. (Szczegóowszy opis tej czci Wisy
patrz tom I, str. 77 i nastpne).

Inne rzeki Niziny Polskiej wkraczaj do Królestwa Polskiego

przewanie swemi dopywami, a mianowicie: na pónoco-wscho-

dzie systemat Niemna, który stanowi tu granic, jak ju wspom-
nielimy, od Grodna a do Smolnik. Z lewych dopywów na

obszarze Królestwa spotykamy Czarn Hacz, poczon kanaem
Augustowskim z Netta, uboczn Biebrzy, która uchodzi do Narwi,

i Szeszup, stanowic na maej przestrzeni równie granic; ujcie

jej i dolny bieg znajduj si ju w Prusach. Rzeka ta wypywa
z Wyyny Suwalskiej i, biegnc pocztkowo gównie w kierunku

pónocnym, tworzy silnie wygity uk ku wschodowi, w^ pobliu

ujcia zmienia kierunek na zachodni i, pync jaki czas równo-

legle do Niemna, uchodzi do pod bardzo ostrym ktem powyej
Ragnety.

Na zachodzie wkracza w Królestwo Polskie systemat Odry
prawym dopywem Wart z jej ubocznemi Noteci i Prosn; ta ostat-

nia pynie na granicy Królestwa. Warta i Prosn bior pocztek
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na wyynie lskiej, a opuciwszy j, pyn prawie równolegle ku

pónocy, Warta w lekkici ukacti, Prosn dzielc si czsto na ra-

miona. Warta po przyjciu Neru zmienia swój kierunek na za-

chodni, a po przyjciu Prosny pod Pyzdrami opuszcza granice

Królestwa.

IV.

W rodku Europy, miedzy klimatem morskim i kontynental-

nym, spotykamy obszar z klimatem przejciowym, odpowiadajcy

wyej opisanej przez nas krainie.

Klimat morski wdziera si tu od zachodu dziki wiatrom

zachodnim, wiejcym przez nieprzerwany pas nizinowy i, wdu
Batyku siga daleko na wschód. Klimat za kontynentalno-stepo-

wy, wdzierajcy si od wschodu klinem wzdu Dniestru, daleko

na zachód od Sanu, odznacza si wielkiemi mrozami i gwatow-
nemi zamieciami nienemi.

Pod wzgldem opadów kraina ta posiada charakter przejcio-

wy. Przejcia odbywaj si nieznacznie, nawet z pewnemi waha-
niami, wywotanemi wyniosociami terenu i lasami; w Poznaniu

np. spada 5 IG mm. wody, w^ Warszawie 580 mm., w Pisku 610 mm.
W Poudniowym Pasie Wyyn ilo spadej wody wynosi rednio

600 mm., w Przedgórzach Karpackich przeszo 700 mm., na szczy-

tach gór 1,000 mm.
Gdy przypatrzymy si mapie izoterm rocznych, dostrze-

emy, e obszar nasz ley midzy izoterm +10° i +5°; War-
szawa posiada temperatur poredni, tojestYl**. Prócz tego wi-

dzimy, e izotermy tego obszaru, w miar posuwania si z za-

chodu na wschód, zbaczaj ku poudniowi, podobnie, jak w resz-

cie Europy, to znaczy, e temperatura w Europie znia si ku

wschodowi; powodem tego jest ciepy prd morski, Golfsztrom,

który podwysza temperatur Europy zachodniej.

Ten wpyw ogrzewajcy najlepiej si uwydatnia na mapie

izoterm stycznia: izotermy te jeszcze bardziej zbaczaj ku poud-
niowi, ni izotermy roczne. Na obszarze za naszym izoterma

styczniowa ^— 4° przechodzi w kierunku poudnikowym od wysp



Alandzkich przez Warszaw i std dopiero skrca nagle w kierunku

poudniowo-wschodnim do ujcia Dniepru. W lecie za przeciw-

nie, izotermy lipca, w miar posuwania si ku wschodowi, zbaczaj

nieco ku pónocy wskutek silniejszego ogrzewania si wikszej masy

ldowej na wschodzie. Pod Warszaw przechodzi w lipcu izo-

terma + 19, która biegnie std w kierunku pónocno-wschodnim

ku Moskwie.

Bielany pod Wan' zaw.

Jeeli dalej przyjrzymy si na mapie liniom, oznaczajcym
jednakowe wahania temperatury midzy styczniem a lipcem, czyli

tak zwanym izoamplitudom, to spostrzeemy, e izoamplituda 23"

przechodzi przez Warszaw w kierunku prawie poudnikowym.
Ku zachodowi amplitudy si zmniejszaj, ku wschodowi zwik-
szaj; w pierwszym kierunku klimat staje si coraz bardziej mor-

skim, w drugim coraz bardziej kontynentalnym. Izoamplituda 23°

bywa uwaana za granic midzy klimatem morskim i kontynen-

talnym.
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V.

Wzdu Europy, z zachodu na wschód, cignie si midzy
pasem polarnym na pónocy a pasem podzwrotnil^owym na po-

udniu, pas lasów mieszanych (iglastych i liciastych) i rolin upraw-

nych. ród tego pasa ley Królestwo Polskie.

Cay ten rodkowy pas Europy, pas lasów mieszanych i rolin

uprawnych, pokryty by dciwniej przewanie lasami, lecz w miar
mnoenia si ludnoci i rozwoju cywilizacyi, lasy ustpoway miej-

sca obszarom rolnym, szczególniej na bardziej cywilizowanym za-

chodzie Europy. Na obszarze przejciowym, zachodnia jegocz
w Poznaskiem, Kujawskiem i Pockiem jest prawie ogoocona
z lasów, podobnie jak zachodnia Europa; wschodnia cz tego

obszaru, jak na .Litwie, Podlasiu, Polesiu, w poudniowem Lubel-

skiem posiada jeszcze podostatkiem lasów.

Lasy stanowiy dawniej u nas, jako mieszkaców równin, do-

godne naturalne schronisko przed wrogiem. W lasach rozwi-

no si take bartnictwo i owiectwo, które z czasem, po wyciciu
lasów, ustpio rolnictwu. Prócz tego lasy dostarczay jedynego

prawie materyau budowlanego i opaowego, który obecnie zast-

puje w czci cega na budow, wgiel i torf na opa.

Co do gatunków drzew, to z Hciastych: brzozy, dby, olchy,

wierzby rosn na caym obszarze. Buk trzyma sie tylko strony

zachodniej, gdy nie znosi klimatu kontynentalnego; granica jego

rozprzestrzenienia przechodzi prawie w kierunku poudnikowym
od Fryszhafu ku ródom Bugu. Z iglastych drzew spotykamy tu

prawie wszdzie sosn; na pónocy w towarzystwie jej wystpuje
wierk, a na poudniu, na wyniosej szych miejscach, towarzyszy

lej prócz wierka take joda. Modrzew by dawniej daleko bar-

dziej rozpowszechniony, drzewo jego suyo jako bardzo trway
budulec na dwory i kocioy; obecnie jest rzadki i wystpuje tylko

w poudniowej czci, wspólnie z jod w górach witokrzyskich.

Co do drzew ogrodowych, to rosn tu prawie wszystkie drze-

wa owocowe pónocnej czci pasa umiarkowdanego: grusze, liwy,

jabonie, czerenie i winie; drzewa te, prócz ostatnich, spotykamy

take w dzikim stanie po polach i lasach.



z rolin uprawnych spotykamy na tym przejciowym obsza-

rze zboa, warzywa i roliny techniczne.

Rozprzestrzenienie wszystkich wyej wymienionych rolin za-

lene jest nietylko od klimatu, lecz take od gruntu, jaki na tym

obszarze spotykamy. Prawie caa kraina pokryta jest, jak to mó-

wilimy, osadami lodowcowemi, które skadaj si przewanie

z piasków, glin i kamieni narzutowych. Prócz tego na poudnie

Krainy Wielkich Dolin spotykamy lóss, który zosta tu nawiany.

Wisa pod Pockiem.

gdy lody, cofnwszy sie dalej ku pónocy, odsoniy ten obszar

i gdy nasta klimat suchy.

Czyste piaski cign si z okolic Olkusza wzdu granicy

lska do Wielunia (tworzc „Polsk Sahar"). Dalej spotykamy

je na pónoc i poudnie gór witokrzyskich, na prawej stronie

Wisy na pónocy Lubelskiego i Siedleckiego, w Pockiem; do
znaczne way piasczyste utworzone przez wiatr (diuny) spotykamy

w okolicach Warszawy. - Grunta piasczyste zalegaj zachodni
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i pónocno-zachodni cz eliptycznego obszaru midzy Pilic

i Wis. yzne gliniaste obszary cign si na pónoc i pónoco-

zaciód Pilicy, na pónoc Wisy, midzy Cieclianowem i Przasny-

szem, Malcowem i Putuskiem, wlcraczajc w omyskie nad Nie-

men i Szeszup. Czarnoziem wystpuje w Hrubieszowskiem, na

Kujawacti, oraz midzy Nerem a Bzur. yzne obszary nad Wi-
s, powstae z osadzenia muu wilanego podczas wylewów wraz
z lóssem, stanowi najyzniejsze grunta w Królestwie.

Wó roboczy z gór -to Krzyskich.

ki spotykamy na równinach gównie nad rzekami, np. na

powilu w Kozienickiem, nad Bugiem, Pilic, Liwcem, Wart itd.,

gdzie s podstaw hodowli byda.

W miar wycinania lasów znikaj istniejce tu niegdy roz-

lege bagna. Obecnie spotykamy je gównie na Polesiu, Podlasiu,

nad Bzur, Nerem i t. d.; bagna te zamieniaj si coraz bardziej

w ki i pola uprawne. Wiele bagien dostarcza torfu, którego uy-
waj gównie na opa. Kopalnie torfu spotykamy koo Otwocka,

w okolicach Warszawy, Woomina i t. d.

VI.

W miar postpu cywilizacyi zmniejsza si nietylko ilo la-

sów, lecz take i ilo dzikich zwierzt; do jeszr/e zalesiony
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wschód posiada wicej zwierzt dzikich, ni ubogi w lasy zachód.

Nasz kraj zajmuje pod tym wzgldem stanowisko porednie, np.

wilk ogranicza sie w zachodniej Europie do gór, we wschodniej

zwierz to yje prawie wszdzie, u nas spotykamy go prawie tylko

w czci wschodniej. Bóbr znik prawie zupenie na zachodzie,

gdzie lasy wyniszczono, a rzeki uregulowano, na wschodzie spo-

tykamy go czsto, u nas yje jeszcze na obszarze lewych dopy-

wów Prypeci. Dawniej y na caym obszarze, jak to wskazuj

nazwy naszych miast, wsi i rzek, np. Bobrka, Biebrza, Bobrowniki

i t. d. W zachodniej czci naszego kraju, w zalenoci od kli-

matu, spotykamy jelenia, który siga nie wiele dalej na wschód.

Bydo z yór witokrzyskich.

ni granica buku; na poudniu wkracza tu pas zwierzt stepowych:

w Lubelskiem spotykamy sulika, wa stepowego i dropie.

Wanemi te zwierztami, nadajcemi pewien charakterysty-

czny krajobraz okolicy, s: krety, mrówki, turkucie, podjadki. Wy-
jtkowo tylko w puszczy Biaowieskiej spotykamy, w stanie pó-
dzikim, ubra; dawniej by on bardziej rozpowszechniony, podob-

nie jak gronostaje, które obecnie te s bardzo rzadkie.

Pospolitemi, dziko yjcemi zwierztami u nas s: lisy, asice,

kuny, wydry, zajce, sarny, wiewiórki, nietoperze, myszy, szczury

i t. d. Z ptaków spotykamy: kukuki, kuropatwy, guszce, cietrze-

wie, dzicioy, sowy, jaskóki, wróble, jastrzbie, bociany, czaple,

i
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dzikie kaczki, czajki i wiele innych. Z pazów yj u nas aby,

z gadów: jaszczurki, ówie, we wodne, mije i t. d. W icznych

rzekacli i jezioracli yj pospolicie nam znane karpie, karasie, oko-

nie, liny, szczupaki, sandacze i t. d. Jesiotry, ososie, minogi i fl-

derki s rybami morskiemi i przebywaj w naszyci rzekach tylko

dla zoenia ikry; wgorz, odwrotnie, yje w^ naszych rzekach,

a ikr skada w morzu. Pstrgi yj tylko w zimnych, bystrych

potokach górskich, jak w Karpatach i na Pojezierzu.

W zwizku z obfitoci k i rolnictwem rozwineja sic na na-

szym obszarze hodowla zwierzt domowych. Hodowli konia

u nas sprzyjaa nie tylko wielka obfito k w Krainie Wielkich

Dolin, lecz take pooenie kraju, który, jako przejciowy, bez wy-

bitnych granic ochronnych na zachodzie i wschodzie, by zmuszony

dawniej do cigych wojen, przez co powstaa tu nawet pewna od-

rbna rasa konia polskiego, który pochodzi od konia wschodniego,

a zwaszcza arabskiego.

Bydo hodowane jest w naszym kraju zarówno dla robót

w polu, jako te dla nabiau i misa. Najbogatszym w bydo jest

pas rodkowy i poudniowo-wschodnia cze obszaru naszego; naj-

ubosz—cz jego poudniowo-zachodnia Rozróniamy u nas

liczne odmiany byda; z tych bydo polskie, wystpujce na nizi-

nach naszego obszaru, jest przewanie maci brunatnej, powiej lub

kasztanowatej. Osobn ras stanowi bydo witokrzyskie, wy-

borne do robót w polu, yjce w górach witokrzyskich i ich

okolicach.

Licznie te hodowana jest u nas dla weny, nabiau i misa,

niewybredna owca. We wschodniej czci naszego kraju spoty-

kamy gatunek maych owiec, zwanych winiówkami. Jeszcze mniej

wybredn jest koza; pasie si nieraz na stromych górach i ndz-
nych pastwiskach, gdzie owca ju wyywi si nie moe.

Ptactwo domowe, jak kaczki, gsi, kury, jest wszdzie hodo-

wane dla jaj, misa i pierza. Ryboóstwo byo dawniej bardzo

rozpowszechnione, póniej jednak hodowla ryb podupada; dopiero

w ostatnich czasach dwiga si z upadku, zwaszcza w Lubelskiem.



Wyyna Fohidniowa PoIsJca.

Z wyyny Poudniowo-Polskiej w skad Królestwa Polskiego

wchodz: cze wschodnia Wyyny lskiej^ Wyyna MahpolsTca

(wyjwszy jej nieznaczn cze poudniowo-zachodni) i Wyyna
Lubelska.

Najdalej na wschód wysunit cze Wyyny Poudniowej

w granicach Królestwa Polskiego stanowi Wyyna Lubelska; ley

ona midzy Bugiem na wschodzie i Wis na zachodzie, na pónoc

opada agodnie ku Nizinie Wielkich Dolin i tylko odnoga jej pó-

nocna przechodzi poza Wieprz w Wyyn ukowsk i przez Kra-

in Wielkich Dolin poza Bug w Wyyn puszczy Biaowieskiej.

Na poudniu Wyyna Lubelska jest ograniczona nizin Sanu i ko-

tlin górnego Bugu.

Wyyna Lubelska ma ksztat wyduonego równolegoboku.

cigncego si z poudnio-wschodu na pónoco-zachód. Podkad
tej wyyny stanowi formacya kredowa, leca wogóle poziomo

i wystpujca na jaw w poudniowo-wschodniej czci wyyny,
na obszarze ródowym Wieprza, midzy jego dopywem Porem
i dopywem Bugu, Huczw, a take w innych miejscach, w gbo-
kich dolinach rzecznych, np. Wisy, Wieprza, Bystrzycy, Bugu
i innych. Formacya ta skada si z twardego wapienia, zwanego
siwakiem, marglu, zwanego opok, oraz kredy piszcej. Z osadów
trzeciorzdowych spotykamy na Wyynie Lubelskiej tylko modsze,

mioceniczne. Wierzchni warstw stanowi osady czwartorz-

dowe. Osady diluwialne wystpuj tu jako piaski, gUny lodow-

cowe z gazami narzutowemi i yzny lóss. Ten ostatni pokrywa
najwikszy obszar wyyny i dochodzi w Tomaszowskiem najwik-

szej gruboci. W poudniowo-wschodniej czci wyyny, w Hru-

bieszowskiem, loss jest pokryty próchnic, tworzc bardzo yzny
czarnoziem.

Równolegobok Wyyny Lubelskiej pochyla si agodnie ku

Krainie W^ielkich Dolin, i wznosi si najwyej na poudniu; reszta

tworzy do znaczn wyyn, ulegajc we rodku zweniu, przez

wcinicie si od zachodu doliny Wisy do wschodu kotliny Hucz-

wy. Lóss, pokrywajcy t wyyn, ulega atwo wypókujcemu
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dziaaniu wód, które zamieniy wyyn w Icrain pagórliowat,

malownicz, lel^lco falist, o agodnych, zaokrglonychi zboczach

dolin. Tam tylko, gdzie wody werney si w wapienie, np.

w wyszej, poudniowej, czci Wyyny Lubelskiej, jakote i wzdu
Wisy, zbocza dolin s wicej strome. Kraina ta odznacza si yz-
noci; spotykamy tu jeszcze wiele wysokopiennych lasów, szcze-

gólniej na poudniu, oraz upraw pszenicy i buraków cukrowych.

Dolina Nowej Supi. fZ rys. Anflrio]Iego\

Najwyszy, poudniowo-zachodni bok wyyny, cigncy si

na przedueniu linii Tomaszowsko-Lwowskiego dziau wodnego,

(który midzy nizin Sanu i kotlin górnego Bugu czy Wyyn
Lubelsk z Wyyn Podolsk) tworzy dzia wodny midzy rzeka-

mi, spywajcemi do Wisy i Wieprza, Bugu i Sanu.

W poudniowo-wschodniej, najwyszej czci poudniowego

wau, w okolicy bagnistej, wypywa najwaniejsza rzeka wyyny,
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Wieprz, z jeziora tej samej nazwy; rzeka ta pynie pocztkowo
w kierunku zachodnim, pod Zwierzycem zmienia swój kierunek

na pónocny, tworzy wyom w tym wale i, odcinajc na prawo cz
jego najwysz, przepywa bardzo malownicz, bukowemi lasami

pokryt, dolin. Pod Szczebrzeszynem lewe zbocza doliny tej

rzeki s pokrajane przez erozy wodn, która utworzya szereg

prostopadle ku rzece cigncyci si dolin; w samym za miecie

przypiera z teje strony do Wieprza stroma wapienna ciana; u jej

stóp scz si liczne róda. Dalej Wieprz przepywa bujnemi -
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przerzyna si przez wazki wwóz a do ujcia najznaczniejszego

swego lewego dopywu Bystrzycy, a poniej tej rzeki wkracza

w Krain Wielkich Dolin i pynie po niskicli kacti, gdzie czysto

wylewa. W górnym swym biegu Wieprz otrzymuje z lewej strony

znaczniejsz rzek Por, który, pync take w poudniowej, wy-
szej czci wyyny, odznacza si równie malowniczoci swej

doliny; na jednej ze ska, wkraczajcycli tu swemi stromemi cia-

nami, wznosi sic dawny klasztor, Radecznica.

Wyniosy pas poudniowy jest bardzo yzny, spotykamy tu

upraw buraków i bujne lasy, przewanie bukowe. Na poudnie

wa ten spada stromo ku kotlinie Tanwi, która cignie sic u poud-
niowych jego stóp i stanowi cz Niziny Galicyjskiej; posiada ona

bagna, lotne piaski i lasy sosnowe. Poza Tanwi, po lewej jej

stronie, gdzie grunt sic nieco wznosi, w okolicach Tarnogrodu roz-

win si przemys tkacki i wyrób kouchów. Ku pónocy w^a
ten przechodzi agodnie w ogóln powierzchni wyyny, pochyla-

jcej si ku pónocy. Wyyna ta jest to yzna pagórkowata kra-

ina, sigajca wx" wschodniej swej czci niewiele dalej na pónoc
poza Chem, który ley na wzgórzu kredowem; tu te znajduj si

kopalnie kredy piszcej. Na wschód std, wzdu Bugu, wkracza

na poudnie botnista odnoga Krainy Wielkich Dolin z bujnemi -
kami, sigajca do Dubienki, gdzie zaczynaj si ju suchsze brzegi

i hrubieszowski czarnoziem. Dubienka ley przy spywie trzech

rzek: Bugu i jego ubocznych; jest miejscem przeprawy, a zarazem

przystani i jednym z gówniejszych skadów dla zboa, spawia-

nego Bugiem. Zachodnia cz wyyny cignie si do ujcia By-

strzycy i spada na pónoc ku botnistej, w jeziora obfitujcej krai-

nie. W tej czci wyyny ley jedna z najpikniejszych dolin, ma-

lownicza dolina Bystrzycy, ród której wznosi si miasto Lublin.

Na zachodzie wyyna pokrajana jest licznemi drobnemi rze-

kami, uchodzcemi do Wisy; spywaj one po stromo spadajcych

zboczach jej doliny, która w okolicy Opola rozszerza sic i wciska

midzy wyniosoci wyyny yzn trójktn nizin. Nizin t
przepywa rzeka Chodel, odprowadzajca wody przylegych sto-

ków wyyny. Z powodu yznoci gruntu na nizinie kwitnie upra-

wia buraków.



Wschodnia cze wyyny ograniczona jest od wschodu Bu-

giem, którego rozszerzona dolina wciska sl we wschodni cz
wyyny, podobnie jak dolina Wisy w cz jej zachodni. Kraina

ta, przernita botnist dolin Huczwy, stanowi najzachodniejsz

cz czarnoziemu stepowego. Górna warstwa lóssu w tej okolicy

zamienia si w bardzo yzny czarnoziem, który powsta ze spróch-

niaych traw stepowych. W zwizku z charakterem stepowym

yje tu stepowe zwierztko sulik; czasami przylatuj tu dropie,

ptaki stepów; czciej, ni gdzieindziej, zjawiaa si tu te sza-

racza. W krainie tej daje si uczuwa brak lasów; jako opat

uywaj somy lub torfu, wydobywanego z botnistej doliny Hucz-

wy; w pobliu Hrubieszowa torfu uywaj do mynów i cegielni.

Z powodu braku kamieni, ulice w miecie s niebrukowane.

W zwizku z yznoci ziemi kwitnie tu rolnictwo i gorzelnictwo.

Na zachód Wisy, na dorzeczu Kamiennej, Nidy, górnej i red-

niej Pilicy, jakote i górnej Warty, rozciga si rodkowa cz
Wyyny Poudniowo- Polskiej, Wyyna Maopolska. Ma ona
ksztat czworokta, którego rogi zwrócone s ku czterem stronom

wiata.

Wyyna Maopolska skada si pod wzgldem ksztatu po-

wierzchni z trzech czci: rodek stanowi Wyyna rodkowa, która

jest ograniczona z pónoco-wschodu i' poudnio-zachodu dwiema
równoegemi wyniosociami, stanowicemi zarazem boki (pó-

nocno-wschodni i poudniowo-zachodni) wyej opisanego czworo-

boku. Wynioso pónocno-wschodnia—to Góry Kielecko-Sando-

mierskie, cignce si od rogu wschodniego do pónocnego; wy-
nioso poudniowo-zachodnia, to Jura Krakowska albo Grzbiet

Krakowsko-Wieluski, cigncy si od rogu poudniowego do za-

chodniego.

Pod wzgldem geologicznym Wyyna Maopolska skada si
z dwóch, prawie rów^nych co do obszaru, czci: cz poudniowo-
zachodnia. Wyyna rodkowa i Jura Krakowska, jest modsza,
zoona przewanie z warstw drugorzdowych i trzeciorzdowych;



czQ pónocno-wschodnia, góry Kielecko-Sandomierskie, starsza,

zoona z warstw drugorzdowycti i perwszorzdowyci.
Rzeki, pynce na Wyynie Maopolskiej, nale gównie do

dwócti systematów: Wisy i Pilicy. Rzeki te tworz wyomy w ju-

rze, na rogacli czworokta, odcinajc czci jej od caej wyyny

—

Wisa na rogu poudniowym pod Krakowem, Pilica na rogu pó-
nocnym pod Tomaszowem. Obie te rzeki, obejmujc w swe ra-

miona prawie ca Wyyn Maopolsk (prócz Jury Krakowskiej),

tworz elips, której o krótsz stanowi góry Kielecko-Sandomier-

Góry witokrzyskie. Koció i klasztor w. Katarzyny pod gór ysic.

skie, osi dusz biegnie linia kolei elaznej Iwangrodzko-lJbrow-

skiej. Z krótszej osi, stanowicej wze iydrograficzny z kierun-

kiem rzek odrodkowym, spywaj wszystkie lewe dopywy Wi-
sy, poczwszy od Nidy do Ianki, i wszystkie prawe Pilicy. Ta
ostatnia naley tu caym swym biegiem pónocnym i czci pó-
nocno- wsciodniego. Rzeki tego wza tiydrograficznego, jako

rzeki górskie, odznaczaj si bystrym biegiem, np. Nida, Kamienna,

Drzewica i t. d. i su jako motory w licznyci zakadaci przemy-

sowych. Prócz tego w zachodni skraj wyyny wkracza Warta,
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pync od Czstochowy do okolic Wielunia eliptycznym ukiem,

zwróconym otwartoci ku zachodowi; tworzy ona wyom w Jurze

Krakowsko-Wieluskiej

.

Góry Kielecko-Sandomierskie stanowi najwysz wynioso
Królestwa Polskiego. Na pónocnym zaciodzie wynioso ta znia

sie i przectiodzi na lewy brzeg Pilicy; na poudniowym wsciodzie

rozpaszcza bi i w okolicach Sandomierza spada ku dolinie Wisy
strom krawdzi; na pónocnym wschodzie przechodzi pagórko-

wat krain w torfiast Nizin Radomsk; na poudniowym-zacho-

dzie spada stromiej ku Wyynie rodkowej. Najbardziej górzysty

charakter posiada obszar, lecy na poudnie rzeki Kamiennej, nad

górn Nid, Czarn i Opatówk. S to góry fadowe stare, które

tworzyy si od okresu wglowegoa do pocztku kredowego. Ukad
fadow^y tych gór uleg znacznym zaburzeniom uskokowym; spó-

kanie te wywaro znaczny wpyw na ksztat dzisiejszych gór, tak,

i najtwardsze z tutejszych ska, kwarcyty, stanowi najwysze

grzbiety.

Pod wzgldem orograficznym dadz si tu rozróni trzy

gówne równolege acuchy gór, z kierunkiem poudniowo-wschod-

nim; acuchy te s poprzerywane dolinami poprzecznemi, wzdu
których spotykamy te uskoki poziome czyli przesunicia. Naj-

znaczniejszy i najwyszy z tych acuchów ley w pónocnej czci
systematu. Jest to acuch witokrzyski, podzielony dolinami po-

przecznemi na trzy czci: rodkowa, najwysza cz tego acu-
cha, grzbiet ysogórski, ley w okolicach przecicia si dwóch osi

elipsy; najwaniejszemi szczytami tych gór s: wita Katarzyna

albo ysica na kocu zachednim i witokrzyska albo ysa Góra
na kocu wschodnim; szczyty te wznosz si na przeszo 600 m.

Cz rodkowa oddzielona jest od czci zachodniej grzbietu Ma-
sowskiego, poprzeczn dolin wyomow Czarnej Nidy; od czci
za wschodniej, grzbietu Opatowskiego, poprzeczn dolin uskoko-

w Nowej Supi (260 m.): wzdu tej doliny acuch Opatowski

przesun si poziomo ku poudniowi.

Na pónocy i poudniu tego gównego acucha cign si rów-
nolegle acuchy podrzdne: na pónocy acuch Bodzentyski, na

poudniu podrzdne odosobnione wyniosoci wystpuj wyraniej

na zachód wyomu Nidy równolegle do grzbietu Masowskiego.
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Solee nad Wis.

Pod wzgldem geologicznym góry Kielecko-Sandomierskie,

jak to wyej wspominalimy, skadaj si z warstw starszych, pale-

ozoicznych i mesozoicznych; a mianowicie: syluru, dewonu, tryasu

i jury; dostarczaj one marmurów, piaskowców i rudy elaznej.

Góry te s w znacznej czci pokryte lasami, szczyty jednak

s nagie, zoone ze zomów i rumowisk kwarcytowyci; nago
icti zjednaa im nazw ysogór. Dawniej poganie oddawali tu

cze bogom; obecnie wedug wierze ludowycti tiarcuj tu cza-

rownice na miotaci. Z drzew najwyej wznosi si tu joda,

niej ronie sosna, a gdzieniegdzie modrzew; na zboczaci gór

spotykamy te buki. Najnisze czci gór pokryte s polami lub

te pastwiskami, ród któryci ronie jaowiec.

Górzysto oraz obfito lasów warunkuj obfito rzek, które

pyn tu poczci w dolinaci podunych, jak np. Kamienna, po-

czci wyamuj si w poprzek acuchów gór: np Czarna Nida,

biorca pocztek na pónocnym stoku ysogór, przerzyna si przez

acuch witokrzyski i wszystkie inne ku poudniowi. Rzeki tutej-
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sze maj silny spadek i su za motory, a e kraina ta posiada

obfito rudy elaznej, do wytapiania której uywaj wgla drzew-

nego, std rozwin si tu przemys elazny, szczególniej u podnóa
pónocnego gór. Wzdu Kamiennej idzie kolej elazna, czca
zakady przemysowe, jak: Ostrowiec, Bodzeciów^ Klimkiewiczów,

Bzin, Ruda Maleniecka i inne.

Przemys tyci okolic jest gówn podstaw bytu tutejszych

mieszkaców, gdy grunt jest nieurodzajny; w niektórych tylko

miejscach góry pokryte s cienk warstw urodzajn na podou
skalistem. Nieurodzajno gruntu wesza tu nawet w przysowie:

„korzec wsiejesz, kop zbierzesz, kopa korzec daje". Z powodu
skalistoci i górzystoci gruntu wytworzya si tu osobna rasa by-

da górskiego, zwana „witokrzysk", która odznacza si wielk
zdrowotnoci; konie s tu drobne, ale w drugim roku ycia daj
si ju uywa do pracy,s silne i wytrwae, przytem ksztatne

i zwinne.

Na poudniu acucha witokrzyskiego, w dolinie Kielecko-

agowskiej, w malowniczej górskiej okolicy, przy kolei Iwan-

Janowiec nad Wis^.
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grodzko-Dbrowskiej, le Kielce, zbudowane na wyniosoci; maj
one pd wody w ciekach bardzo szybki z powodu znacznej

pochyoci ulic, std powietrze jest tu wiee i czyste.

Wacaw Nakowski w swej „Wycieczce w góry Kielecko-San-

domierskie" tak opisuje te górzyst krain: Wyszedszy z Kielc

ulic Bodzentysk na szos, która prowadzi ku pónoco-wscho-

dowi przez brózdc Kieleck, ujt na pónocy i poudniu dwoma
lesistemi acuchami gór, zbliaem si do acucha pónocnego.

Droga prowadzia przez równin falist, pokryt bujnemi anami
zbó, ród których znaczn rol graa pszenica. ród pól tu i ow-

dzie smugi k, z których bije zapach wieo skoszonego siana.

Zdaa widniej Kielce na tle ciemnego pasma poudniowego, z któ-

rego bliej wybiega Karczówka, rysujca si wyranie w promie-

niach soca, jako zielony odcinek kuH, obwiedziony ukowatym
pasem ciemnego lasu, uwieczony na szczycie klasztorem, od któ-

rego zbiega ku podstawie jasna linia drogi. Przez Szydówek do-

szedem do Dbrowy, i tu skrciem z szosy na prawo, aby przez

Masów doj do Mchocic, gdzie si znajduje wyom Czarnej Nidy

i gdzie zaczyna si najwysza cz acucha ysogórskiego. Za

dworem masowskim zawróciem w lewo ku górom i udaem si

dolin strumienia midzy polami rzepaku i pszenicy, zmierzajc ku

stromej skale, sterczcej na grzbiecie gór. Dolina potoku, na kil-

kanacie kroków szeroka, ma dno kowe, powoli wznoszce si,

lecz równe jak bilard. Zbocza strome, ale nie urwiste, lecz poro-

se traw. Potok wkrótce si koczy (t. j. zaczyna), dalej w gór
prowadzi dolina sucha, uyniana przez wody deszczowe, jak to

pokazuje wiey namu ród trawy. Przy kocu dohny rozciga

si wie Masów, a za ni waciwe góry, porose krzakami jaow-

ca i nizk brzezin. Grzbiet gór Masowskich jest pokryty ostro

kanciastym rumowiskiem gazów kwarcytowych szarych, miejsca-

mi zczerniaych, miejscami czerwonawych, takich samych, jakie

wystpuj na grzbiecie caym pasma ysogórskiego. Skay te,

sterczce ród pustego, samotnego grzbietu Masowskiego, poro-

sego krzakami jaowca, czyni, zwaszcza przy niebie pochmur-

nem i dalekich grzmotach, melancholijne, nawet mistyczne wrae-
nie—tak wyglda musz druidyczne krajobrazy Bretonii. Zd-
amy tym grzbietem na wschód ku wyomowi Nidy Czarnej, grzbiet



nagle si znia, a raczej odsuwa ku pónocy, zstpujemy w dolin

poprzeczn, wzdu której idzie droga, uszu naszycti dolatuje plusk

wody, za drog spotykamy gboki wwóz, porosy brzoz i jaow-

cem; szum wód, gganie gsi, ryk krów, beczenie owiec, szczekanie

psów, widok pastuszków—wszystkie te gosy i objawy blizkiej wsi

czyni miy kontrast z cisz i pustkowiem przebytego grzbietu me-

galitów.

'*%
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wyjcie jego zostao zagrodzone potrójnym potem cirócianym,

dla ocirony k nad Nid od zaniesienia rumowislciem. Na caej

przestrzeni wyomu zbocza prawie nigdzie nie s obnaone, w nie-

wielu za takicli miejscacti przedstawiaj rumowisko, pomieszane

z piaskiem.

Na wsctiód od wyomu grzbiet ysogórski jest nagi, te usy-

pany rumowiskiem w miejscaci wyszyci, poniej tylko tu i ow-

dzie le gazy; powierzctinia zboczy pónocnyci jest caa prze-

moka od licznycti róde. U stóp tycti zboczy cignie si poduna
dolina rzeczki Mciockiej, zamknita z pónocy górami Bodzen-

tyskiemi. Dolina ta, cignca si ku Nowej Supi, ma grunta sa-

powate; udaj si tu tylko kartofle, owies, ubin i nike yto z ko-

strzew; woda stoi na polach, zboe wymaka i musi by siane

póno, gdy na wiosn grunt dugo nie obsyctia.

Pod Wilkowem skrciem na prawo i, mijajc po prawej Kraj-

no, poszedem ku w. Katarzynie po agodnycti zboczaci gór, po-

rosych jaowcem i sucych za pastwisko, ogrodzonych od niej

lecych pól waem z kamieni i darni. Wszdzie sycha plusk

wody, strumyki tworz mae kaskady, na pastwiskach chodzi by-

do, a take owce i gsi.

Od stóp w. Katarzyny zaczyna si wspaniay las jodowy,

drzewa proste, jak wiece, strzelaj ku niebu; niektóre, zwalone wi-

chrem, mierz po trzydzieci kilka kroków dugoci. U stóp pó-
nocnych ley klasztor w. Katarzyny. Z powodu silnych burz,

spotykamy tu jody, które dwóch ludzi zaledwie objby mogo,
zamane na wysokoci czowieka lub wyrwane z korzeniami. Ko-

rzenie z powodu skahstoci gruntu rozpocieraj si poziomo, to

te wyrwane z ziemi, splecione, zlepione, postawione pionowo,

tworz wysokie ciany, tamujce drog. W miar zbliania si

do szczytu, mnoy si ilo napotykanych ostrokaciastych gazów.
Kanty rumowiska s ostre, zarówno niej, jak i na szczycie góry;

sam szczyt koczy si wspania piramid rumowiska.

Powyej klasztoru znajduje si ródo Sw. Franciszka; stoi tu

kapUca drewniana z kamienn posadzk; u otarza posgw. Fran-

ciszka, obok inne poski. ródo przedstawia kotlin w ksztacie

stoka eliptycznego, oboonego schodowato gazami; z kotliny tej

wypywa potok, dokoa olbrzymie jody.
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Druji szczyt, ysa Góra albo witokrzyska, posiada na grzbie-

cie takie samo rumowisko kwarcytowe, jak w. Katarzyna, lecz

mniej spitrzone, mniej gste, porozdzielane mchem, muraw, igli-

wiem, wreszcie trocinami i wiórami, gdy tu s porby. Na tym

szczycie znajduje si klasztor w. Krzya. Przed klasztorem ru-

mowisko jest porzdnie zebrane; uoono z niego pot dokoa ogro-

du warzywnego. Klasztor suy obecnie za wizienie.

Klasztor-wizienie jest zbudowany z kwarcytów; z nici te
zbudowany jest mur, opasujcy go; kwarcytów uyto take na pot

^1
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Na pónocnych stokach tych gór ley wie Jeziorko, ród oko-

licy lóssowej, cigncej si^ u pónocnych stóp gór witokrzyskich
i dalej przez Opatów do Sandomierza. Lóss stffhowi wyniosoci
faliste, równolege do gównego grzbietu, pokryte bujnym zboem.
Na dnie dolin podunych, dzielcych te w^yniosoci, pyn stru-

mienie ród zielonego kobierca k; ku tym kom zbocza lóssowe

spadaj stromo, lecz s zwykle trawiaste; woda deszczowa polo-
bia te zbocza dolinami poprzecznemi o zboczach urwistych; w-
wozy te su za drogi od wsi do gór. Na grzbietach wyniosoci
stoj wiatraki, w dolinach nad bystro pyncemi strumieniami

—

myny wodne. Kraina ta nie posiada ju tej obfitoci róde, tego

przemoczenia gruntu, co w okohcy w. Katarzyny. Spotykamy
tu studnie z koowrotami, gbokie, jak na lóssow okolic przy-

stao.

Droga do Opatowa prowadzi take przez krain lóssow. Góry
po prawej stronie zniaj si, lecz cign jeszcze pod Opatów; po
lewej rozpoczyna si równina bez koca, nad któr na skraju ho-

ryzontu wznosz si dymy fabryczne Klimkiewiczowa. Pola po-

kryte bujn pszenic, burakami cukrowemi, bobikiem, wyk, koni-

czyn. yzno ziemi odbija si w barwach krajobrazu: brak tu

mianowicie ótej barwy ubinu, oraz biaej—tatarki. Dachy chat

s ju wszdzie kryte som, która tu ronie bujnie, podczas gdy

drzewo jest rzadsze, ni w witokrzyskiem. Pod samym Opato-

wem, za zblieniem si do rzeki Opatówki, powierzchnia kraju si
urozmaica, wwozy coraz gbsze, cianki lóssowe coraz wysze;
w cianach lóssu piwnice. Przed Opatowem s cegielnie; na cegy
uywaj tu gliny, lecej pod lóssem.

Nad Opatówk, pync tu w gbokiej dolinie, ley Karwów.
Za wsi, na ce, ród olch, bije ródo Kadubka; woda wypywa
drobn strug, nad któr le gazy gbczastego, lekkiego, brudno-

biaego tufu wapiennego, osadzone przez wod.
Sandomierz zbudowany jest, podobnie jak Opatów, na lóssie.

Teren miasta lóssowy, pokrajany wwozami, std wiele ulic komu-

nikuje si schodami. Na pónoc Sandomierza, w labiryncie w-
wozów lossowych, któremi poobiony jest grzbiet t. zw. gór Pie-

przowych, spotykamy mieszkania, wykute w lóssie, których ciany

frontowe s drewniane.
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Po wsiach zbocza lóssowe ogrodzono potami chrócianemi,

dla ochrony od rozmycia, co jednak niewiele pomaga. W gbi
wwozów sadz wierzby, niby afrykaskie „lasy galeryowe",

schowane w wwozie lub tylko wierzchokami w^ystajce po-

nad jego krawdzie".

Drogi w tym kraju glin i wwozów s bardzo uciliwe
z przyczyny bota, pyu, wyrw i obsuwania si cian wwozów;
na pogbienie dróg, prócz wody, wpywaj tu i wiatry, unoszc

Góra Poniatów skieg-o pod Na^cezowcir,

rozkruszony przez koar py. Lasów tu brak, ale yzno lóssu wy-
woaa rozwój rolnictwa i cukrownictwa, a zarazem zgeszczenie

ludnoci.

W rodku midzy górami Kielecko-Sandomierskiemi i Jur
Krakowsk ley nieckowata Wyyna rodkowa, wznoszca si
rednio na 250 m.; pochyla si ona na pónocny zachód ku Krainie

Wielkich Dolin, a na poudniowy wschód ku Wile i spada ku niej

strom cian. W kierunku tych pochyoci pyn te najznacz-
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niejsze rzeki tej krainy: ku poudniowemu wschodowi Nida, ku

pónocnemu zactiodowi Pilica i Warta.

Pod wzgldem geologicznym wyyna rodkowa przedstawia

zagbie, którego dno stanowi jura, wyctiodzca na jaw na pó-

nocnym wsctiodzie szeregiem wysp, cigncycti si wzdu
gór witokrzyskicti; na poudniowym zactiodzie — zwartym

pasem Jury Krakowskiej. Nieckowat zagbie jurajskie wype-
nione jest takiemi samemi warstwami, jakie Avystpuj na wy-

ynie Lubelskiej. Formacya kredowa wyyny rodkowej skada

si podobnie, jak na wyynie Lubelskiej, gównie z opoki; formacyc

trzeciorzdowe s tu urozmaicone, w skad ici wciodzi glina up-

kowa, zawierajca sól; w czasie upaów, poprzedzonyci deszcza-

mi, tworz si tu na powierzcini Avykwity soli. Z gliny tej wy-

pywaj liczne róda sonawe; prócz tego spotykamy tu róda
nafty w Wójczy. W formacyacti trzeciorzdowyci wystpuje te
gips, spotykany gównie po obu stronacti Nidy; zajmuje on tu

wierzchoki wzgórzy, a dolne czci skadaj si z opoki. Miasto

Wilica jest zbudowana na gipsie i tu znajduj si jego omy. Wy-
dobyty gips spawia si Wis do Warszawy na roboty sztukateryj-

ne, w miejscu za miele si na mczk i uywa za nawóz. Gips

ulega atwo wypukaniu, to te w miejscach jego zalegania daj si
napotyka lejkowate zapadnicia i groty; najpikniejsza grota znaj-

duje si koo Buska. W gipsie znajduje si siarka, powstaa z jego

zwietrzenia; spotykamy j w Czarkowych nad Nid i niedaleko

Proszowic nad Szreniaw, w Busku za i Solcu—jako róda siar-

czano-sone. Prócz tego w formacyach trzeciorzdowych znaj-

duje si wapie, którego omy spotykamy koo Piczowa. Z utwo-

rów czwartorzdowych dyluwialnych wystpuje tu piasek koo
Rakowa, miejscami porosy sosnowemi lasami, dalej glina z ga-

zami narzutowemi, nakoniec lóss w poudniowej i poudnio-wscho-

dniej czci wyyny: w Proszowskiem, Skalbmierskiem, Stopnic-

kicm.

Lóss, pozbawiony kamieni, jako utwór wietrzany, atwo ulega

wypukujcemu dziaaniu wody, a e kraina ta przedstawia wy-

yn stromo spadajc ku Wile, wic w cigu wieków staa si

typow krain erozyi. Wody deszczowe i rzeczne, spywajc ku

Wile, poryy w mikim gruncie gbokie do 60 m, wwozy („ko-
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rytka"), o waciwych lóssowi prostopadych cianach; w niektó-

rych miejscach, z powodu zbiegnicia sic licznych wwozów, oko-

lica przybiera fantastyczny wygld na ksztat jakich cmentarzysk

z olbrzymimi pomnikami lub zrujnowanych miast.

Wyyn zraszaj gównie dwie rzeki: Pilica zrasza cz
pónocn, Nida—poudniow. Ta ostatnia skada sic z dwóch
rzek ródowych: Czarnej i Biaej Nidy. Poczona rzeka bierze

kierunek poudniowo-wschodni i przepalawidjc prawie Wyyn,
pynie ród doliny botnistej, gdzie czsto spotykamy wsie i miasta

oddalone od rzeki o 2 i 3 wiorsty, Piczów np. poczony jest

"^^ĝ ' -i:**W«ft<ffi^ii6^^^^^

ki nad Bugiem.

Z rzek blisko pómilow grobl, cignc si ród obszarów sito-

wia. W pobliu ujcia, na nizinie Wisy, która si tu nieco rozsze-

rza, Nida skrca si zupenie ku wschodowi i uchodzi pod wydu-
onym, ostrym ktem do Wisy.

Pónocna cz wyyny rodkowej, przernita Pilic, która

pynie tu przewanie w kierunku pónocnym, jest nieurodzajna.

W punkcie gdzie rzeka ta przerzyna si przez jur, ley Przedbórz,

ród wapiennej okolicy.
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Najzachodniejsz czq wyyny Maopolskiej stanowi Jura

Krakowska, cignie sie ona od okolic Krakowa w kierunku pó-

nocno-zachodnim, dugim, niezbyt szerokim waem az do Wielunia,

std inna nazwa Jury: Grzbiet Krakowsko-Wieluski. Na poud-

niu przypiera Jura, ju poza granicami Królestwa, 3o Przedgórzy

Karpackicti, na pónocy obnia sic i znika pod warstwami mod-
szemi Krainy Wielkici Dolin, na zaciód spada stromo ku wyynie
lskiej, na wsciód—agodnie ku wyynie rodkowej.

Jura Krakowska skada sic z formacyi jurajskiej, któr dzie-

limy na trzy pietra; tu wystpuj tylko dwa: górne i rodkowe, t. j.

jura biaa, zawierajca krzemienie, i brunatna, obfitujca w elazo.

Ta ostatnia cignie sic przerywanym pasem u zachodnich stóp jury

biaej, który w pónocnej czci, midzy Czstochow a Wieluniem,

rozszerza si i jest zwarty; w poudniowej wystpuje wyspowo.

Jura biaa, spadajca strom cian ku jurze brunatnej, jest

podzielona wyomami rzek: na poudniu Wisa odcina swym wy-

omem kraniec poudniowy, znany pod nazw Krzemionek, spada-

jcych w niektórych miejscach strom cian ku Wile; na pónocy
Warta odcina swym wyomem kraniec pónocny Jury, który two-

rzy tu kilka wysp ród diluwialnej Krainy Wielkich Dolin. Cze
rodkowa jest jeszcze podzielona drugim wyomem Warty (pod

Czstochow), który dzieli cze rodkow Jury na dwie nierów-

ne czci. Pónocna, objta od pónocnego wschodu i poudnia

eliptycznym ukiem Warty, jest mniejsza, niska i zlewa si agodnie

z otaczajc j równin; poudniowa jest wysoka i spada strome-

mi, silnie przez erozy wód pyncych poobionemi zboczami

ku ssiedniej równinie.

Ww^ozy o stromych cianach, przerzynajce jur, maj cha-

rakter kanionowy; miejscami stercz z tych cian przyldki, które

z czasem zostaj przez wod oddzielone od gównej ciany i two-

rz supy, np. Maczuga Krakusa pod Pieskow Ska, sterczca

ród malowniczej doliny Prdnika.

Jura jest wogóle uboga w wod, gdy ta znika tu w szczeli-

nach wapiennych i wystpuje dopiero na jaw jako róda u stóp

wyyny. Woda, pync pod powierzchni, rozpuszcza wapie,
przez co spotykamy tu liczne jaskinie i groty ze stalaktytami, jako

te i szcztkami zwierzt dyluwialnych i wspóczesnego im czo-



wieka przedhistorycznego: prócz tego znajduje sic tu naw(3z nie-

toperzy.

Najwicej grot spotykamy kolo Olsztynki, od których te nazwa

jego pochodzi (Hohlstein—\vydrona skata), koto Ojcowa, gdzie

grota Królewska stuyta niegdy okietkowi za schronienie przed

wrogami. Groty takie spotykamy take koto Mnikowa, w^ okoticach

Krakowa na Krzemionkach: grota Twardowskiego i t. d. Na stro-

jnych, niedostpnych zboczach Jury, wkraczajcych w równiny,

Grota Królewska (okietka) w Ojcowie.

wv.nost sie niegdy szereg warownych zamków^ z których pozostaty

obecnie tylko ruiny; np. poza granicami Królestw^a koto Krzeszo-

wic wznosz sie na wyniosej skale wapiennej ruiny zamku Tenczy-
skiego. Dalej ku pónocnemu wschodowi, ju w Królestwie Pol-

skiem, id szeregiem zamki: Ojcowski, Pieskowa Skata, Rabsztyn,

Ogrodzieniec, Smole i Olsztyn. W wyomie Warty, na Jasnej

Górze, stoi klasztor Czstochowski, miejsce pielgrzymek; dawniej
byt rówiiie miejscem obronnym.
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Wapie po zwietrzeniu daje tust glin, kt<3r spotykamy

gównie w doinacti, gdy nagromadza j woda, spywajca z gór

i unoszca rozkruszone, zwietrzae czstki wapienia; na ginie tej

porasta z czasem bujna rolinno, dlatego te malownicze okolice

Krakowa odznaczaj si wielk yznoci, kwitnie tu uprawa psze-

nicy i warzyw. Koo Krzeszowic spotykamy wielkie plantacye

cimielu.

Do najpikniejszyci okolic Krakowskiej Jury i wogóle caego
kraju naley kanion Ojcowski; poród równiny, pokrytej w czci
lasem, podróny staje nagle przed gbok szczelin skaln, na któ-

rej dnie cignie sic poczci kowa, poczci uprawna smuga, skra-

piana wzkim, ale bystrym, szumicym strumieniem Prdnika.

W wielu miejscacli skaliste, biae ciany doliny spadaj pionowo

bezporednio ku kowemu dnu; tu i owdzie z tej ciany wyska-

kuj ku dolinie skaliste przyldki, niby najbardziej wysuni(^te forty

jakiej warowni olbrzymów. Niektóre z tycti „przyldków" zo-

stay zupenie oderwane; stercz jak wyspy poród doliny; s to

oszczdzone przez erozye szcztki jednolitej pierwotnie wyyny;
z nicti najgodniejsz uwagi jest wspomniana ju „Maczuga Krakusa"

albo „Paka Herkulesa" pod Pieskow Ska. Kanion Ojcowski

przedstawia miniatur krajobrazu górskiego, dziki swej malowni-

czoci zyska on miano „polskiej Szwajcaryi" i by opiewany przez

poetów: „Komu obce kraje znane, wstydem lica swe zarumie, jeli

zwiedzi Tybr, Sekwan, a Prdnika min strumie". Obecnie

wyjeda tu corocznie mnóstwo ludzi, szukajcych zdrowia i od-

poczynku.

Pónocna cz Jury nie odznacza si ani malowniczoci, ani

urodzajn gleb, za to na caej przestrzeni, zwaszcza w pobliu

obfitej w wgiel kamienny wyyny lskiej, spotykamy liczne wiel-

kie piece i fabryki elazne, np. w Kunicy Starej, Blachowni, Przy-

stajni, Pankach, Mrzygodzie i t. d.; piece wapienne w Rudnikach,

Zawierciu i t. d. i liczne fabryki i zakady przemysowe, jak w Cz-
stochowskiem. Midzy Bolesawiem a Pankami spotykamy po-

kady rudy elaznej, cigncej si a do Wielunia.

Okolice Czstochowy nale do rednio lesistych, wschodnia

cz jest pagórkowata, ma grunta suche, przewanie piasczyste,

z przymieszk wapna, miejscami sam piasek; cz pónocno-za-
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chodnia jest bardziej lesista i wilgotniejsza, spotykamy tu grunt gli-

niasty, gdzieniegdzie nawet bagnisty i torfiasty.

i
Wyyna lska, najzachodniejsza cze Wyyny Poudniowo-

Polskiej, naley do Królestwa Polskiego tylko sw mniejsz,

wschodni czci, za wiksz, zachodni, do Prus. Wyyna
lska skada si gównie z warstw poziomych tryasu; fundament

jej stanowi formacya wglowa. Warstwy tryasu skadaj si

z trzech piter: najstarszego, pstrego piaskowca; rodkowego, wa-

pienia muszlowego i najmodszego, kajpru. Formacye te od naj-

starszych do najmodszych tworz tarasy, wreszcie nikn na wscho-

dzie i pónocnym wschodzie pod wynios krawdzi poudniowej

Jury Krakowskiej, nie nalecej ju do Wyyny lskiej, a na pó-

nocy—pod osadami diluwialnemi. Z tych tarasów najmniej wy-
rany jest taras kajpru, który z powodu swej mikkoci uleg tu

znacznemu spókaniu i utrzyma si jeszcze tylko w czci pónoc-

no-wschodniej u stóp pónocnej czci Jury przewanie na ródo-
wiskach Prosny i Liswarty i tworzy tu wyniolejszy nieco dzia

wodny, midzy Wart, Prosn i Liswart z jednej strony, a do-

pywami Odry z drugiej strony; jest to najbardziej na pónoc wy-
sunita cz tryasu lskiego. Formacye te obfituj w skarby

mineralne, zwaszcza wapie muszlowy dostarcza oowiu i cynku.

Wierzchni warstw wyyny stanowi osady czwartorzdo-

we, które skadaj si z nielicznych kamieni erratycznych, wiru,

piasku i lóssu. U nas w Królestwie wystpuje gównie piasek,

zwaszcza w okolicy Olkusza, skd zostaa ona nazwana Polsk
Sahar.

Rzeki wyyny lskiej pynce ku pónocy i zachodowi, nale
do systematu Odry; rzeki, pynce ku poudniowi—do systematu

Wisy. Do systematu Odry w Królestwie Polskiem naley Warta
z Prosn.

Warta, najwaniejszy dopyw Odry, wypywa pod Kromoo-
wem na wyynie Olkuskiej, bdcej wanym wzem hydrografi-

cznym, dajcej pocztek licznym dopywom Wisy i Odry (Maa-
piana, Brynica, obie Przemsze, Pilica, Szreniawa, Prdnik). Czarna
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Przemsza znajduje si w tak wiekiem zblieniu do Warty, e dzie-

lca je przestrze pod mynem Raczek nie wynosi nawet wiorsty.

Nieznaczny zrazu strumie Warty, minwszy Kromoów, zakrela

uk wygity ku poudniowi i zwraca si ku pónocnemu zactiodo-

wi, który to kierunek stae, a do Czstociowy, zatrzymuje. Pod
Zawierciem przyjmuje z prawego brzegu strug z pod onic
i rozlewa si w stawy, które su za zbiorniki wody dla fabryk

miejscowych: tu take nakrywa rzek pierwszy most i po raz

>«{*. .yv'^!t!!5g>''^

Droga do Pieskowej Skay.

pierwszy przecina j tor drogi elaznej Warszawsko-Wiedeskiej.

Od Zawiercia Warta przepywa liczne miejscowoci fabryczne

i szereg stawów, poruszajc liczne myny i Mijaczowskie fabryki

elazne. Nastpnie ród lesistej i pustej okolicy pynie do Czesto-

ctiowy. Minwszy to miasto, zostawiajc je na lewym brzegu,

Warta rzuca si gwatownie ku wsciodowi dla okrenia wyyny
Kobuckiej, zakrela nastpnie potn lini spiraln na Pawno
i Dziaoszyn do wsi Ogroble. Podmoke, bagniste brzegi towa-
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rzyszi Warcie na znacznej przestrzeni. Pod Skrzydlowem rzeka

dzieli si na dwa ramiona, które miedzy sob cz sie poprzecz-

nemi korytami i wytwarzaj liczne wyspy, dopóki Warta nie wróci

do jednolitego oa miedzy Pawnem a Bobrami. A do Dziao-

szyna Warta pynie stale w kierunku zachodnim, z lekkiem odctiyk-

niem ku pónocy, na tej przestrzeni przyjmuje z lewej Liswart, zna-

czny i zasobny w wod dopyw poniej Zabranowa. Liswarta spra-

wia gównie, e rzeka staje sie ju moliw, jeli nie do eglugi, to

przynajmniej do spawu. W okplicaci Dziaoszyna rzeka przerzyna

si przez kraj pagórkowaty, stanowicy cz wyniosoci Wielu-
skiej; brzegi Warty s tu twardsze i miejscami strome, std te osady

przysuwaj si do samego nieraz koryta i s wogóle do liczne. Pod
Dziaoszynem rozpoczyna si ostatni zakrt wspomnianej ju linii

spiralnej; jest to tak zwane kolano Warty, w którym rzeka przyjmuje

kolejno kierunki: poudniowo-zactiodni, pónocny i pónocno-wsctio-

dni, pync do wsi Ograbi; lewy brzeg spada miejscami stromo, do,-

plywy za pyn w dosy gbokici jaraci. Od Ograbli a do

Koa bieg Warty zaciowuje stale kierunek pónocny z pewnemi
modyfikacyami pónocno-wsciodniego lub pónocno-zaciodniego

denia. Wyniose zbocza trzymaj si zrazu do blizko brzegu,

zwaszcza prawego, lecz powoli dolina si rozszerza, pagórki od-

dalaj si coraz bardziej, a wreszcie Warta wstpuje na rozleg
nizin o bardzo nieznacznem pochyleniu. Pynie ona leniwie do

wsi Pstrykonie, gdzie z prawej strony zasila Wart Widawka, py-
nca obszern, podmok równin. Tu rozpoczyna si po obu

stronach szeroka nizina nadbrzena, zalewana podczas kadego
wikszego przyboru wody, skutkiem czego wsi i miasteczka wzno-
sz si w pewnem oddaleniu od gównego koryta, jak np. Bobrow-
niki, Chojno, Strosko, Podyce i t. p. Od Sieradza, pooonego
na lewym brzegu, Warta dzieU si na hczne ramiona, obejmujce
yzne ale niebezpieczestwem powodzi zagroone wyspy, na któ-

rych le wsie. Stan takiego dzielenia si koryta trwa, z pewnemi
przerwami, a do samego ujcia i wpywa niepomiernie na mitrg
w egludze. Zostawiwszy miasteczko 'Wart na lewym brzegu,

rzeka pynie do Skczniewa, gdzie rozdzia ramion staje si jeszcze

wybitniejszym, ni pod Sieradzem. Wprost wsi Niwice wpada do
Warty Ner, pyncy od wschodu w szerokiej, bagnistej nizinie, stano-
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Clieciiiv. Kiiiiiy zaiuku.

svicej przeduenie niziny Bzury, bez widocznego od niej wododzia-

u. Odtd Warta pynie jeszcze ku pónocy do Koa. Od tego miasta

a po rem, lecy ju poza granicami Królestwa Polskiego, rzeka

pynie stale ku zaciodowi i wciodzi w obszar jezior Kujawskich.

Z pocztku tylko prawe jej dopywy zasilaj si wod jeziorn,

póniej jednak, gdy Warta wejdzie w granice W. Ks. Poznaskie-

go, siatka jezior rozpociera si po obu jej stronach. Od Koa te
komunikacya wodna staje si bardziej prawidow, gdy rzeka,

wzmocniona Nerem i majc koryto wicej jednolite, posiada sto-

sunkowo do znaczny i bardziej stay zapas wody. Tak pynie

Warta a do Pyzdr, lecych na prawym wyniosym jej brzegu,

nastpnie wchodzi pod Tarnowem w granice W. Ks. Poznaskiego

i jednoczenie przyjmuje z lewej strony drug rzek Królestwa

Polskiego, wypywajc z wyyny lskiej, Prosn. Prawe do-

pywy Warty na tej przestrzeni wchodz czstokro w czno
z Noteci, a przez ni i z Wis, za porednictwem jezior, których

wody odlewaj si w jedn lub drug stron.

Prosn, lewy dopyw Warty, powstaje na lsku, poza grani-

c Królestwa Polskiego, pod Zarzyskiem, u stóp wzgórza, wzno-

szcego si na 285 m. Pynie zrazu ku poudnio-wschodowi; pod

Biskupicami skrca ku wschodowi, dotykajc lasu biskupickiego

i biegnie na Wolcin. Minwszy t wie, Prosn zmienia swój
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bieg na pónocny; poniej Drochepka dobiega granicy Królestwa

Polskiego i odtd pynie wzdu tej granicy na pónoc. Prosn,

majca na lsku brzegi wzgórzyste, pynie od Wytoki do ujcia

swego ród nizkici wybrzey, pokrytyci kamii torfowiskami,

przerywanemi tu i owdzie pasmem pagórków, czarnoziemem lub

lasami. W biegu swym Prosn dzieli si na liczne ramiona, two-

rzy drobne stawy i rozliczne aciy, zarastajce traw, trzcin i ro-

kit; obraca te w swy\n biegu liczne myny. Od Utraty ku Przed-

mociu rozprzestrzeniaj si po stronie Królestwa Polskiego pola

Kowalskie. Pod Modlicami Prosn uctiodzi do Warty o 3 km. na

poudniowy zactiód od Pyzdr.

Ku poudniowi do Wisy pynie z wyyny Przemsza, a raczej

jej prawy dopyw, Brynica; stanowi ona granic polityczn midzy
Królestwem a Prusami.

Skarby mineralne W^yyny lskiej wpyny na rozwój gór-

nictwa; do tego lskiego obszaru górniczego naley w Królestwie

Dbrowa Górnicza z bogatemi kopalniami wgla i fabrykami elaza;

w okolicy wydobywaj take galman. Drug wan miejscowo-

ci s Sosnowice z hutnictwem cynkowem, szklanem, fabrykami

elaza i przdzalni weny. W Bdzinie i jego okolicach wytapiaj

cynk; znajduje si te tu fabryka cementu, szyn kolejowych i rónych
wyrobów elaznych; okolice te s równie siedliskiem przemysu

aruzuwka pod Kiókauu-



baweaianego. Strzemieszyce posiadaj bogate rudy cynkowe,

dotd nie wyzyskane. W Olkuszu kopalnie oowiu, rudy cynko-'

wej i srebra istniay ju w XIII wieku, lecz zostay póniej zalane"

przez wody rzeki Baby, gincej w piaskach; obecnie, osuszone, s
czynne na nowo: Czelad posiada kopalnie wgla, a w Zbkowi-
caci s wielkie huty szklane. Prócz tego w okolicy tej spotykamy-

liczne wielkie piece, mnóstwo fabryk elaznych, fabryki naczy
emaliowanych, drutu i t. p.

Okolice górnicze ulegy licznym zmianom wskutek dziaal-

noci czowieka: powierzchnia gruntu przedstawia bd doy robót

„na odkrywk", bd zapadnicia, wywoane podminowanierr.

gruntu przez gbsze kopalnie, bd way popiou i odpadków fa-

brycznych." Cae sklepienie nieba zacignite jest dymem, a w nocy

horyzont ponie dokoa, niby ogniami wulkanów.

Kraina Wielkich Dolin.

W rodku, midzy pónocn wyniosoci Pojezierza Batyc-

kiego i poudniow wyyn Polsk, cignie si w kierunku równo-

lenikowym nizina botnista. Kraina Wielkich Dolin czyli Brózda

rodkowa. Skada si ona z kilku równolenikow^ych szerokich

dolin podunych, które niegdy byy oyskami olbrzymich pra-

rzek, pyncych tu ku zachodowi. Te wielkie doliny podune
równolenikowe cz si czsto ze sob krótkiemi dohnami po-

przecznemi o kierunku poudnikowym. W szerokich dolinach da-

wnych wielkich rzek pyn obecnie leniwe, wzkie stosunkowo

rzeki, podmywajc brzegi i zmieniajc nieraz swe oyska.
Brózda rodkowa skada sic przewanie z osadów diluwial-

nych, które wystpuj na jaw na wyniosociach, dzielcych do-

liny; w tych ostatnich za s pokryte osadami aluwialnemi rzecz-

nemi; aluwium wystpuje zwaszcza przy spywie Wisy i Bugu,

a take w jeziornej krainie midzy Wieprzem, Tymienic i Bu-

giem, ród której gdzieniegdzie tylko stercz wyspy dyluwialnego

piasku i gliny. Tu i owdzie w dolinach rzek ujawnia si gbiej

leca formacya trzeciorzdowa.
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Do Królestwa Polskiego naley tylko czq rodkowa Wielkich

Dolin, mianowicie od okolic Brzecia Litewskiego na wschodzie,

do okolic Pyzdr na zachodzie. Cz ta cieniona jest w swym
rodku, wciskajcym sie tu z pónocy ukiem Pojezierza Batyckie-

go, na poudniu pónocnym jurajskim wierzchdkiem czworoboku

wyyny Maopolskiej, ku wschodowi i zachodowi nizina rozszerza

sie i tworzy dwa mniej wicej eliptycznego ksztatu obszary, po-

czone wyej wspomnianym zweniem. Na Krain Wielkich

Dolin w obrbie Królestwa Polskiego przypadaj trzy centra hy-

drograficzne: wilasko-burzaskie, z kierunkiem rzek dorodko-

wym, przypadajce w zweniu rodkowem, i dwa z kierunkiem

rzek odrodkowym, przypadajce w dwóch wyej w^spomnianych

rozszerzeniach eliptycznych: ukowskie na wschodzie i ódzkie
na zachodzie. Prócz gównej rzeki Wisy w jej rednim biegu, na

krain t przypadaj na prawo od Wisy dolne czci Wieprza

i Bugu z Narwi, a na lewo od Wisy dolna cz Pilicy, rednia

cz Warty i Bzura.

Wieprz, opuciwszy wyyn Lubelsk, pynie pocztkowo
w tym samym kierunku, t. j. pónocno-zachodnim, ród szerokiej

bujnej kowej doliny, gdzie kwitnie hodowla koni. Od Lubarto-

wa, który dla zalewanej czsto równiny odsun si na wiorst od

lewego koryta rzeki, Wieprz poda do Górki Lubartowskiej, gdzie

go przecina trakt z Lubartowa do Parczewa. Dalej rzeka koo
Firleja wkracza w okolic suchsz i dy do wsi Górka, gdzie

z prawej strony przyjmuje najwikszy swój dopyw, Tymienic.
Ta zbiera wody z wikszej czci wyyny ukowsko-Radzyskiej
i wzmacnia rzek gówn tak dalece, e nawet podczas nizkiego

stanu wody spaw na niej jest odtd moliwy. Od ujcia Tymie-
nicy Wieprz rozpoczyna ostatni cz swego biegu w kierunku

zachodnim, zlekka ku poudniowi odchylonym. Godnym jest

uwagi, e na caej przestrzeni midzy ujciami Bystrzycy i Ty-
mienicy. Wieprz nie przyjmuje adnych (prócz bardzo drobnych
strug) dopywów. Przyczyn tego s dwie rzeki: Minina (lewy

dopyw dolnego Wieprza) na zachodzie i systemat Tymienicy na

wschodzie. Obie pyn równolegle do Wieprza i zabieraj mu
znaczniejsz cz wód. W dalszym biegu Wieprz wstpuje w ni-

zin sapowat, bagnist, zupenie pask, nie pozbawion jednak
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miejsc suchych, na których powstay wsie i miasteczka, niekiedy

nad samem oyskiem rzeki. W okolicach Sobieszyna dolina Wie-

prza znowu si rozszerza, jest botnista, tak, e wsie odsuny si

znowu od koryta. Pod Sarnami dolina Wieprza zwa si znacz-

nie, brzegi staj si twardsze i osady zbliaj si niemal do samego

oyska. Pomidzy Massowem i Skokami przecina rzek plant

kolei Nadwilaskiej, a wreszcie w obrbie fortów twierdzy Iwan-

grodzkiej Wieprz dosiga Wisy jednolitem korytem. Poczwszy

od Baranowa, a do ujcia, towarzysz obu brzegom drobne je-

ziorka; s to albo tak zwane „wieprzyska", bdce pozostaocia-

mi wylewów, podczas których woda wypenia poboczne zagbie-

nia gruntu, albo te lady dawnego koryta Wieprza. Samo koryto

tej rzeki znajduje si przewanie w gruncie tgim, gliniastym i t
ma zalet, e nie dzieli si na ramiona, nie tworzy wysp i zbyt dro-

bnych nie posiada zakrtów. (And. witochowski: „Sownik Geo-

graficzny")

Bug, najwaniejsza po Wile rzeka w Królestwie Polskiem,

bierze pocztek, jak to wyej wspominalimy, poza jego granicami.

Wstpuje na nizin pod Dubienk i pynie do Wodaw^y, gdzie

przecina go droga elazna Brzesko-Chemska, w kierunku póno-

cno-zachodnim, dalej—do Brzecia Litewskiego w kierunku pónoc-

KamienioJoui)' Kadzielaia poil Kielcami.



Pieskowa Skaa.

nym. Tu wpada z prawej Muchawiec (rzeka Polesia) i rozpoczy-

na si systemat kanau Dnieprzasko-Buaskiego. Od Brzecia

Litewskiego a do rzeki Nura ogólny kierunek biegu jest pónocno-
zachodni, od Nura na Prosty kierunek zmienia si na zachodni,

przyczem w pobliu Makini przecina rzek kolej Petersbursko-
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Warszawska. Od Broku, az do poczenia sic z Narwi pod Sb- •

rockiem, Bug ma kierunek poudniowo-zachodni.

Od ujcia Nurca Bug wchodzi cakowicie w granice Królestwa

Polskiego. Dopywy obustronne Bugu s liczne, a nieznaczne, rze-

ka bowiem, wcinita midzy ssiednie systematy Wieprza i Pry-

peci, odwadnia niewielk przestrze w stosunku do swej dugoci.

Wszystkie te dopywy, równie jak i rzeka gówna, maj charakter

rzek kowo-lenych z biegiem jednostajnym, leniwym, z brzegami

nizkiemi, zalewanemi podczas przyboru wody, czsto botnistemi

i trudno dostpnemi, (A witochowski: „Wielka Encykl. Pow.
Ilustr.").

Narew bierze pocztek take poza granicami Królestwa Pol-

skiego, w Puszczy Biaowieskiej, z bagien zwanych Biowo (Or-

chowo), niedaleko miasteczka Nowy Dwór, i pync w kierunku

pónocno-zachodnim, rozgranicza Puszcz Biaowiesk od Wisoc-
kiej. Porzuciwszy krain dwóch puszcz, zwraca si wicej na za-

chód. W biegu górnym Narew jest bardzo bagnista i powolna,

pynie po nizinie szerokiej, obfitujcej w ki, tworzc mnóstwo
odnóg i jeziorek botnistych trzcin, sitowiem, mit wodn i ziel-

skiem wodnem zarosych. Po wkroczeniu w granice Królestwa

Polskiego Narew przyjmuje z prawej graniczn rzek Biebrz
i zmienia do szybko swój charakter. Spadek ma znacznie wik-
szy, przyjmuje z prawej liczne rzeki Pojezierza Batyckiego

i zblia si do Bugu.

„Prawy brzeg Narwi jest wysoki, lewy nizki i podlegy zale-

wom; nosi po czci charakter kowy, po czci na miejscach wy-
niolejszych jest porosy drzewami, dalej za od rzeki cign si juz

lasy. Prawy brzeg jest spadkiem wyyny o bardzo stromych zbo-

czach, porozrywanych krótkiemi, przykremi, wymytemi przez wod
wwozami. Wwozy te maj kierunek bd prostopady, bd
ukony do ogólnego kierunku zbocza, wystpuj to gciej, to rza-

dziej; niekiedy za powtarzaj si rytmicznie w do równych odst-

pach, tak i patrzc na nie z doliny rzeki, wydaje si, i mamy
przed sob szereg pókolistych redut, poczonych ze sob u gór-

nych pocztków wwozów. Czasem wwozy te rozramieniaj si

noycowato, bd w pobliu swych górnych pocztków, bd za-

raz u wylotu; zamknita midzy niemi cz wyyny tworzy tym
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sposobem ostry przyldek; czasami znów dwa równolege wwo-
zy cign si tak blizko siebie, e zamknita midzy niemi cz
wyyny stanowi wazki wa, mniej wicej prostopady do doliny

gównej.

Rzeka czasem obmywa stopy zboczy, czasem pozostawia mi-
dzy niemi i sob pas kowy, miejscami bagnisty, miejscami po-

kryty szmatem lotnego piasku—ladem wylewu. Zbocza i w-
wozy s czci nagie, czci pokryte krzakami brzeziny, osiny,

soniny, jaowca, tarniny, berberysu. Dawniej na zboczacti tyci,

zwróconyci ku socu, w okolicaci Putuska miay by sady, a na-

wet winnice.

Na platformie jednej z wyej opisanycli „redut", ufortyfiko-

wanej waem, usypanym z gazów erratycznycti, we wsi ubienica,

wznosi si pikny dwór z wysok wie, z której roztacza si roz-

legy i pikny widok: na lewo czerwieni si dacliy i biel ciany

Putuska, po prawej wida najpikniejsz cz wyej opisanych

zboczy, poprzerywanych! wwozami i odcitycti od reszty wyyny
bia lini szosy, idcej z Serocka do Putuska. Wprost u stóp

wije si Narew ciemno-szafirow wstg, wród szmaragdu k;
za ni na dalszym planie ciemniej lasy. Czasem zawieci biay,

jak abd, agiel i oywi krajobraz. W czasie burzy ciemno-sza-

firowe wody Narwi przybieraj czarn barw aksamitu" (wedug
rkopimiennych notatek W. Nakowskiego).

Poczone rzeki, Narew i Bug, pyn zrazu ku poudniowi,

majc po prawej stronie krawd wyniosoci, lecz od Zegrza

zwracaj si ku zachodowi i midzy Nowym Dworem i Nowogie-
orgiewskiem (Modlinem) wpadaj z prawej strony do Wisy.

Pilica, najwikszy dopyw Wisy z lewego brzegu, bierze po-

cztek o dwie mile na wschód od róde Warty i dc ku wscho-
dowi, posiada ju przy swym pocztku wielk obfito wody, dzi-
ki licznym ródom, wytryskujcym w tym naturalnym zbiorniku

wód dla rozlegego obszaru lesistej niegdy wyyny. Pod ar-
nowcem dolina Pilicy rozszerza si i tworzy podmok równin
kilkowiorstowej dugoci w kierunku poudnikowym. Odtd, zmie-

niajc kierunek na pónocny, biegnie dolin, nie majc wyranych
krawdzi, ród mokrych k i lasów, bdcych szcztkami puszcz^

pokrywajcych niegdy te obszary. Osady ludzkie oddaliy si tu
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od brzegów rzeki, niektóre z nich, szczególniej z lewej strony, le
na wzgórzach, sterczcych jak wyspy nad botn dolin. Ztd
Pilica pynie prawie cigle w tym samym kierunku pónocnym,

mijajc Szczekociny, Przedbórz, do Sulejowa. Poza Sulejowem

skrca coraz bardziej ku pónocnemu wschodowi, do wsi Smar-

dzewic. Pod Smardzewicami pynie u stóp „Góry Biaej", wysta-

wiajcej ku socu olepiajco bia ysin. Pilica si erozyi roz-

mya szerok dolin w pamie wzgórz mikkiego piaskowca, której

dno wypenia zielone pastwisko, przeplecione bkitn wstg rzeki,

a oba brzegi stanowi krawdzie skalistego piaskowca. Nie jest

to jednak ten zbity i twardy kamie, podatny do trwaych budowli,

materya kunowski, szydowiecki lub piczowski. Piaskowiec smar-

dzewski jest miki, atwo daje si skroba, std te cae jego boki

pokryte s podpisami zwiedzajcych, a wewntrz wzgórz cign
si gboko jaskinie, wybrane rk przedsibiorców, zabierajcych

std piasek, niezwykle miaki i biay, do hut szklanych. Od Toma-
szowa, który ley nieco opodal Pilicy, rzeka ta skrca w kie-

Kopalnie jiod Olkuszem.
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runku wschodnim i pynie szerok, podmok dolin, na której wy-

tworzenie wpyn zbieg dopywów lewo-bocznycti Pilicy. Od
Inowodza rzeka przyjmuje kierunek pónocno-wsctiodni, który za-

chowuje ju do samego ujcia. Na tej przestrzeni Pilica pynie ju

w Krainie Wielkich Dolin, dzieli si powyej Bialobrzeg na kilka

odnóg i uchodzi pod Mniszewem do Wisy, tworzc wraz z ni
kt ostry.

Bzura, lewy dopyw Wisy, naley ju w zupenoci do Kra-

iny Wielkich Dolin. Bierze pocztek w pónocnej czci Wyyny
ódzkiej i pynie pocztkowo w kierunku zachodnim, dc na

Zgierz, gdzie tworzy staw. Od Nakielnicy zmienia kierunek na

pónocny i pynie ku czycy, gdzie dolina Bzury zblia si do sy-

stematu Warty w tak niewyranym wododziale, e przy kadym
wezbraniu wiosennem lub tajaniu niegów, woda odlewa si za-

równo do Bzury na wschód, jak i do Warty przez Ner i jego do-

pyw Zian na zachód. Jest to punkt bardzo dogodny dla kanao-

wego poczenia Wisy z Wart. Od czycy Bzura zwraca si
pod ktem prostym ku wschodowi i pynie do owicza, majc po

obu stronach liczne, ale od koryta odsunite wsie i osady. Pod
Urzycami rozdziela si na kilka ramion. Na przestrzeni od Cedro-

wic do owicza koryto Bzury jest wyprostowane i uregulowane,

a jej woda uyta tu i owdzie na irrygacy k i pól; zbiorowa praca

niektórych wacicieli ziemskich dokonaa osuszenia bagien, skaso-

wania bocznych ramion rzeki, nawodnienia gruntów, eksploatacyi

obficie znajdujcego si torfu i t. d. Do naleytego jednak upo-

rzdkowania Bzury tak na tej przestrzeni, jak i poniej owicza,
przeszkadzaj istniejce gdzieniegdzie myny, zatapiajce nadbrze-

n równin. Od owicza, gdzie Bzur przerzyna droga elazna

Warszawsko - Bydgoska, rzeka zwraca si ku pónocnemu wscho-

dowi, i przyjmuje najwaniejszy swój prawy dopyw, Rawk, bieg-

nie obszern, podmok dolin, dzieli si na ramiona i dochodzi

do Sochaczewa. Odtd dolina znacznie si zwa, brzegi staj

si wyniolejsze i twardsze, kierunek biegu stale, a do ujcia, pó-
nocny; koryto wije si w cigych zakrtach 1 jest bardzo jednolite.

Poniej asic Bzura wstpuje w nizin Wisy i czy si z ni mi-
dzy Kamionem a Przeslawicami.
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Kraina Wielkich Dolin w obrbie Królestwa Polskiego skada

si z trzech czci: Podlasia na wschodzie, Mazowsza Niszego

w rodku i Wielkopolski z Kujawami na zachodzie.

Podlasie zajmuje obszar, lecy midzy Wyyn Lubelsk,

Nizin Polesk, Pojezierzem Polskiem i Nizin Mazowieck.
Jest to kraina nieurodzajna, w wyszych swych czciach po-

kryta nikym lasem, w niszych bagnistemi pastwiskami; skada

si ona z dwóch czci: Wyyny ukowskiej na poudniu i Midzy-
rzecza Bugu i Narwi na pónocy.

Wyyna ukowska, najwysza cz Podlasia, jest pokryta

przewanie osadami diluwialnemi, w niewielu tylko miejscach

rzeki przerny si do kredy. Wyyna ta stanowi dzia wodny
midzy Bugiem, Wis i Wieprzem, std te rzeki rozchodz si
na wszystkie strony: na poudnie pynie Tymienica do Wieprza,

na wschód—Krzna, na pónoc—Liwiec, obie do Buga, na zachód

wider—do Wisy,
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Tymienica powstaje z poczenia kilku drobay-ch strumieni,

prowadzcych wody jezior i bot okolic Wodawy i Lubartowa

i dy na pónoc do Ostrowa bagnist dolin, której tow^arzysz

z prawego brzegu liczne jeziora. Od Ostrowa przepywa koo
wsi Tymienica, od której bierze sw nazw. Poniej tej wsi rze-

ka rozlewa sie w wielki staw Siemieski. Wypynwszy ze stawu,

rzeka zwraca si na pónocny zacliód i pynie dolin podmok,
w czci lesist, nastpnie za Skokami zwraca si ku zaciodowi

ukiem wygitym ku pónocy i pync wci dolin podmok, wpa-

da pod wsi Górki do W^ieprza.

Krzna wypywa na pónocny zaciód ukowa w wielkim rz-
dowym lesie z obszernych bot i asów, pync w kierunku wscho-

dnim na Przychody; odtd zwraca si ku poudniowi szerok, bo-
tnist nizin ku Grabowcowi i zakreliwszy uk, skrca ku pónoc-
nemu wschodowi i wpada poniej Brzecia Litewskiego do Bugu.

Liwiec wypywa na zachód od osady Mordy, pynie w gów-
nym kierunku pónocno-zachodnim i uchodzi z lewej do Buga pod
Kamieczykiem. Koryto Liwca w pobliu róde i ujcia jest

wzkie, w rednim biegu posiada szerokie ki nadbrzene. Pynie

z do znacznej wyniosoci, wic bieg jego jest prdki, woda czysta;

brzegi niestae.

wider bierze pocztek na wschodniej czci wyyny ukow-
skiej i pynie w kierunku zachodnim esowato do Kobiel, skd
zwraca si na pónocny zachód i uchodzi niedaleko Otwocka do

Wisy. wider pynie ród szerokiej doliny, przerzuca si cigle

z jednego jej brzegu na drugi, rozszczepia si na koryta pobo-

czne, tworzy achy, zatoki, a e gówne koryto kreli przytem

krt lini, zupenie susznie dostaa si tej rzece nazwa „wider".

Czste te zmiany kierunku zwalniaj bieg rzeki, nie dajc jej roz-

pdu; toczy wic ona swe wody sennie i leniwie, mimo to jednak,

dno jej pene jest niespodzianych a gbokich doów.
Poudniowa cz Podlasia posiada najbardziej botnisty cha-

rakter na wschodzie, szczególniej na smudze jeziornej, cigncej
si od Bugu do Wieprza (od Wodawy do czny); jeziora tutej-

sze odlewaj swe wody poczci do jednej, poczci do drugiej

rz^eki. By plan skorzystania z tej linii dla przeprowadzenia kanau
i skrócenia tym sposobem drogi eglownej z Bugu na Wis. W no-
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wszych czasach wzito si do uregulowania tych jezior i osuszenia

bot; zreszt jeziora te same zarastaj, pokrywaj si kouchem
i zamieniaj w trzsawiska.

Na pónoc od tej linii jezior i linii dolnego Wieprza, do linii ko-

lei Warszawsko-Terespolskiej rozciga si kraina torfu, spotykamy

tu Otwock z fabrykami wojoku rolinnego i proszku dezynfekcyjnego.

Jeszcze dalej na pónoc dolina Liwca posiada pikne ki, hodowl
byda, wyrób serów na wielk skal, oraz liczne myny, albowiem

rzeka ta, spywajca z Wyyny ukowskiej, ma, jak wspomnieli-

my, znaczny spadek. Obszary wyniolejsze s przewanie piasczy-

ste, na nich zachoway si tu jeszcze do znaczne lasy sosnowe,

w których spotykamy letnie mieszkania dla warszawiaków, jak: Ot-

wock, Miosna, Nowomisk, Mrozy, wider; tu te znajduj si

huty szklane, np. Czechy pod Garwolinem.

Na midzyrzeczu Bugu i Narwi oraz nad Biebrz, uboczn pra-

w Narwi, piasczyste wyniosoci stercz jak wyspy ród rozle-

gych bot, stanowic jedyne punkta zamieszkane, poczone nie-

raz tylko groblami, np. od omy do mostu na Narwi prowadzi

grobla na kilometr duga.

Wobec takiego charakteru gruntu na Podlasiu spotykamy tu

znaczne obszary niezdatne do uprawy, „nieuytki", std u wienia-
ków rozwina si hodowla prostych owiec, dostarczajcych weny
na sukmany, spodnie i czapki, oraz skór na kouchy.

Nisze Mazowsze zajmuje rodkow cz Krainy Wielkich

Dolin, midzy Podlasiem i Wyyn Wielkopolsk pokryte jest prze-

wanie osadami lodowcowemi, tylko w pónocno-wschodniej cz-
ci, w widach midzy Wis i Bugiem, powyej jego ujcia prze-

waa aluwium. W dolinach rzecznych, nad Wis i Wart (w po-

bliu Koa), wystpuje trzeciorzd, dostarczajcy wgla brunat-

nego.

Pod wzgldem uksztatowania powierzchni kraina ta skada
si z Niziny Mazowieckiej, zajmujcej obszar wyej wspomniane-
go centrum rzecznego, z kierunkiem dorodkowym, i z otaczajcej

j pókolem od poudnia i zachodu Wyyny Mazowieckiej. W skad
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tej ostatniej wchodz trzy wyyny: na poudnie Wyyna Warszaw-

ska, na zachodzie Gostyska, na poudniowym zachodzie ódzka.
Prócz tego na poudniowym zachodzie, objta Pilic i Wis, po-

niej ujcia Kamiennej, ley czworoboczna Nizina Radomska.

Nizina Mazowiecka jest krain botnist, przernit licznemi

rzekami, z tego powodu komunikacya jest tu bardzo utrudniona:'

Wschodnia cz niziny, szczególniej po obu stronach plantu kolei

Petersburskiej, jest urozmaicona licznemi watami piasczystemi (diu-

nami); zostay one usypane przez wiatr i dochodz w niektórych

miejscach, jak w Zielonce, Woominku, Czarnej, Woominie, do

znacznej wysokoci. Poczci diuny te s pokryte lasem sosno-

wym, wrzosem i porostem reniferowym, poczci stanowi lotne

piaski, które podczas gwatowniejszych wichrów zasypuj pola

uprawne. Miejscami wystpuj tu na znacznych przestrzeniach'

bagniska, dostarczajce torfu; miejscami lasy, w których buduj
letniska dla mieszkaców Warszawy. Pod botnist warstw alij^

wialn znajduje si poczci piasek, poczci glina lodowcowi,'

która jest podstaw czsto spotykanych tu cegielni.

W zachodniej czci tej niziny spotykamy jeszcze resztki, nie-

gdy obszernej, bagnistej, puszczy Kampinoskiej; rozcigaa si

ona dawniej na znacznej przestrzeni midzy Wis, Bzur i Utrat

(uboczna Bzury).

Na poudniu Niziny Mazowieckiej ley nieznaczne wzniesie-

nie Wyyny Warszawskiej, rozcigajcej si midzy Rawk, Pilic

i Wis; skada si ona przewanie z gliny lodowcowej, która jest

tu podstaw licznych cegielni. Pónocno-wschodnia krawd tej

wyyny dochodzi a do Wisy i tworzy jej wyniosy brzeg, na

którym zbudowana jest Warszawa, a na przeciw niej, na prawyna

nizkim brzegu, ju na Nizinie Mazowieckiej, ley przedmiecie

Warszawy—Praga.

Wyyna Gostyska ley na zachodzie Niziny Mazowieckiej,

ograniczona od pónocy dolin Wisy, ku której spada do stro-

memi zboczami; na poudniu i wschodzie obnia si ku aluwialnej

dolinie Bzury. Na caym prawie obszarze Wyyny Gostyskiej

wystpuje glina lodowcowa z nielicznemi wyspami piasków dilu-

wialnych.
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Jest to kraina pagórkowata, gsto jeszcze pokryta lasami,

usiana licznemi jeziorami. Na wschodzie wyyny dolina Bzury

znacznie si rozszerza i zlewa z dolin Wisy, tworzc obszerne

bonia nadwilaskie. Wyyna gliniasta jest bardzo yzna, upra-

wiaj tu buraki, które s podstaw rozwinitego cukrownictwa.

Na poudniu od Wyyny Gostyskiej ley najobszerniejsza

z wyyn Mazowieckich—Wyyna ódzka. Wkrainie tej przewaaj
piaski diluwialne; glina wystpuje gównie na prawym brzegu War-

ty, od ujcia Widawki do ujcia Neru; pokrywa ona równie naj-

wysz cz wyyny, tworzc wze, z którego rozchodz si

rzeki na wszystkie strony, podobnie jak z Wyyny ukowskiej.

Ku pónocy spywa z wyyny Bzura i jej uboczne prawe, oraz

Ner, prawy dopyw Warty. W zachodniej stronie wyyny pynie

Widawka, biorca pocztek w pónocno-zachodniej krawdzi Wy-
yny Maopolskiej i pync przewanie w kierunku pónocno-zacho-

dnim, uchodzi do Warty z prawej.

Py/.di y nad Wart.
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Ku poudniowi spfywaj z wyyny uboczne Pilicy, które

w dolnym swym biegu przerzynaj si przez jur, odcit przez

Pilic od pasma jurajskiego gór witokrzyskich. Wody, spywa-

jce z tej wyyny, maj spadek silniejszy.

Kraina ta bya porosa lasami i mao zaludniona z powodu
nieurodzajnoci gruntu. To te osiedlili si tu kolonici niemieccy

i zmienili t okolic w krain przemysow, której ogniskiem jest

ód. Przemys tutejszy znajduje si w maym zwizku z geo-

graficznemi warunkami kraju, z jego surowemi podami; przerabia

w znacznej czci surowe lub przygotowane do fabrykacyi pody
z zagranicy lub Cesarstwa, podtrzymywany jest przez wysokie ca
na fabrykaty zagraniczne.

Okolice Bzury, szczególniej koo czycy, jako te okolice po-

bliskiego Neru i Warty, maj znów botnisty ctiarakter, dostarczaj

torfu i przypominaj Podlasie.

Nizina Radomska, leca na poudniowym wsctiodzie wyy-
ny Mazowieckiej, w widaci Pilicy i Wisy, nosi podobny ctiara-

kter jak okolice czycy; wyjtek stanowi tu tylko yzny pas Ko-

ienieckiego Powila, który jest rodzajem delty, osadzonej przez

Wis z gliniastego muu; kwitnie te tutaj rolnictwo, cukrownic-

two, iodowla byda i koni. Dawniej istniaa tu synna puszcza

Kozieniecka, z której pozostay jeszcze resztki w okolicacli Iy.

• Najbardziej na zaciód u naslec czci krainy Wielkici Do-

lin jest Wielkopolska z Kujawami, wkraczajca w obrb Królestwa

Polskiego tylko nieznaczn sw czci wschodni; skada si ona

z krainy jeziornej na pónocy midzy Wis, Wart i wyyn Go-

stysk, oraz Midzyrzecza Prosny i Warty na poudniu, sigaj-

cego do Jury Krakowskiej i Wyyny lskiej.

^ Obie te czci pokryte s osadami diluwialnemi; w niektórych

tylko miejscach wystpuje trzeciorzd, dostarczajcy wgla brunat-

nego, np. nad Wis koo Wocawka i nad Wart w pobliu Kol
Kraina ta jest usiana licznemi jeziorami, przez które prze-

pywaj gównie dwie rzeki: Zgowiczka i Note. Pierwsza py-
nie gównie w kierunku pónocno-wschodnim i uchodzi do Wisy;
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druga pynie ku pónocnemu zactiodowi i uctiodzi do Gopa. Rze-

ki te pyn bardzo blisko siebie, a oddzielajcy je dzia wodny jest

bardzo nieznaczny; tu prawdopodobnie dawniej rzeki te czyy
si ze sob, gdy poziom wód tej krainy by wyszy, ni obecnie.

Jezioro Gopo naley do Królestwa Polskiego tylko poudnio-

w, mniejsz czci; dawniej byo ono o wiele wiksze, lecz na-

stpnie rozpado si na czci, z którycti, prócz dzisiejszego zmniej-

szonego Gopa, najwaniejsze s jeziora: leszyskie, Gosawskie

i Lubstowskie.

Kujawy odznaczaj sie wielk yznoci, uprawiaj tu psze-

nic i buraki (cukrownictwo), gdy górn warstw stanowi tu

czarnoziem, powstay prawdopodobnie z wyschnityci bagnisk.

Brak tu tylko lasu, który od niepamitnyci czasów zosta wy-

city; jest to wic miniatura krainy stepowej, gdzie na opa uy-
waj somy („grabo") lub torfu, gdzie pola grodz nie potami,

lecz rowami, gdzie mieszkania s ceglane (liczne cegielnie np. koo
Wocawka) lub ulepione z gliny. Czarnoziem Kujawski cignie

si przez okolice jeziora Gopa do Inowrocawia, gdzie równie, jak

w Cieciocinku nad Wis, s warzelnie soli oraz kpiele sone.

Poudniowa cz, Midzyrzecze Prosny i Warty, pokryta jest

osadami diluwialnemi, w poudniowej tylko czci wystpuje take
jura drobnemi wyspami. Kraina ta objta jest rzekami: Wart na

wsciodzie i jej dopywem Prosn na zaciodzie. Obie te rzeki

pyn prawie równolegle do siebie w malowniczycti kowyci
dolinach; Prosn dzieli si na odnogi, obejmujce wyspy; tu na

trzeci wyspacti, niby Wenecya, ley Kalisz, który zawdzicza nie-

gdy tym ramionom rzecznym swe obronne stanowisko.

Tojezierze Batyckie.

Z Pojezierza Batyckiego przypada tu tylko poudniowo-wsctio-
dnia cz eliptycznego Pojezierza Polskiego, a prócz tego cz
niziny Nadbatyckiej— mianowicie wsctiodnia cz Niziny Nad-
niemeskiej.

Poudniow cz Pojezierza Polskiego stanowi Wysze Ma-
zowsze; tworzy ono agodn pociyo, cignc si od wynio-
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Okolica Pyzdr. Wntrze okopu szwedzkiego z r. 1656.

sego pasa jeziornego ku ograniczajcym go od poudnia rzekom:

Wile, Bugowi, Narwi i Biebrzy, ku którym spada stromemi kra-

wdziami, zwaszcza pod Pockiem i Putuskiem.

Najwiksza wynioso tego kraju i caego Pojezierza wyst-

puje, jak wiadomo w okolicy Mawy: w wyynie Mawskiej

wznosi si ona do 380 m.

Na zactiodzie kraina ta pokryta jest przewanie diluwialn

glin i piaskiem; trzeciorzd, zawierajcy wgiel brunatny, wyst-

puje na powierzchni koo Dobrzynia i Pocka. We wscliodniej

czci, szczególniej na obszarze prawych dopywów redniej Nar-

wi, spotykamy piasek aluwialny, naniesiony tu przez rzeki, spy-

wajce z wyniosej krainy jeziornej.

Liczne rzeki, spywajce z Pojezierza Polskiego, maj kieru-

nek przewanie poudniowo- zachodni i poudniowo-wschodni; naj-

waniejsze z nich s: na zachodzie Drwca, stanowica w czci
granic polityczn Królestwa Polskiego. Bierze ona pocztek

w niewielkim bagnibtym jeziorku pod wsi Drwcko, poza grani-
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catni Królestwa, w Prusach Wschodnich, ród pagórkowatej i le-

sistej okolicy, Dy zrazu ku pónocnemu zachodowi przy zna-

cznym spadku, a do Ostródy, przepywajc jezioro Grzybiskie.

Pod Ostród rzeka wchodzi do jeziora Drw^eckiego, poczonego
kanaami z innemi jeziorami. Po wyjciu z jeziora Drwckiego,

Drwca zwraca si ku poudniowemu zachodowi i kierunek ten

w gównym zarysie zachowuje a do swego ujcia. Powyej
Szramowa lewy jej brzeg jest nizki, prawy wyniosy, przytem za-

tacza silny uk dla obejcia znacznego pagórka Jajkowskiego

i wkrótce potem podchodzi pod Brodnic, pooon ród wynio-

soci w obszernej kotlinie. Od ujcia Rypnicy rzeka stanowi gra-

nic Królestwa Polskiego od Prus. W tej czci biegu Drwca py-
nie do cisem korytem, oba brzegi doliny s twarde, wyniose, do

koryta gównego zblione: gdzieniegdzie jednak pagórki odsuwaj
si nieco i wówczas brzegi s nizkie, podczas wikszego przyboru

wody zatapiane. Od Lubicza rzeka opuszcza granice Królestwa

Koaiu aad Wartsi, z widokiem na staroytny koció Farny.
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Polskiego, wchodzi cakowicie do Prus i powyej Torunia, pod

wsi Zotory, wpada do Wisy.

We rodku Wyszego Mazowsza pynie Skrwa, uboczna Wi-

sy, i AVkra, uboczna Buga i Narwi; pierwsza bierze pocztek z bot

lesistycti koo wsi Okalewa, dalej pynie ku poudniowi krtym bie-

giem i pod Biskupicami, poniej Pocka, uctiodzi do Wisy. Brzegi

ma lesiste lub pokryte torastemi kami; nurl leniwy, std mao
mynów nad brzegami. Od róde do Rudy zwana bywa te Po-
sznic.

Druga rzeka, Wkra, bierze pocztek w Prusaci Wschodnicli

i pynie tam pod nazw Dziadówki. Od wsi Gnojno pynie wzdu
granicy Królestwa Polskiego w kierunku zaciodnim. Pod Zielu-

niem wciodzi w obszar Królestwa i od wsi Lubowidz przybiera

nazw Wkry, od Bieunia skrca na wsciód i poudniowy wsctiód

i pod Pomiechowem, na wsciód od Modlina, uctiodzi z prawego

brzegu do Narwi, w niewielkiej odlegoci od ujcia tej ostatniej

do Wisy.

We wsciodniej czci tej krainy pyn rzeki: Orzyc, Omulew,

Rozoga i Pissa; rzeki te bior pocztek w^ jeziornej krainie Prus

Wscliodnich, pyn prawie równolegle do siebie i uciodz z pra-

wej do Narw4. Z tej strony do Narwi uciodzi take Biebrza,

która stanowi prawie wzdu caego biegu granic Królestwa Pol-

skiego. Bierze ona pocztek z bagien na poudnie od Nowego
Dworu i pynie w kierunku pónocnym; nastpnie od wsi Syrucio-

wice zwraca si ku zactiodowi i odtd, a do ujcia, tworzy gra-

nic Królestwa Polskiego od Cesarstwa; wyginajc si nieznacz-

nym ukiem ku pónocy, pynie w górnym swym biegu ku zacio-

dowi; powyej ujcia prawego swego dopywu, Netty, pynie ju
w kierunku poudniowo-zaciodnim, a pod wie Ru, gdzie wpada
z prawej do Narwi. Prawy brzeg Biebrzy, znajdujcy si w Kró-

lestwie, prawie na caej przestrzeni posiada rozlege bota, do któ-

ryci przystp po najwikszej czci jest utrudniony i dlatego, szcze-

gólniej w Augustowskiem, prawie nigdzie nie widzimy osad nad

sam rzek, tylko w niejakiej odlegoci. Lewy brzeg w Cesar-

stwie jest prawie wszdzie suctiy, miejscami wyniosy. Przy ta-

kim stanie Biebrza ma koryto niezupenie pewne, szczególniej na

przestrzeni od róda do Dbowa, to jest do ujcia Netty. W cza-
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Ogólny widok Putuska nad Narwiu.

sie suszy woda miejscami jest tak maa, e mona rzek pieszo prze-

chodzi i wozarni przejeda. Podczas wezbrania wód rzeka za-

lewa nawet zabudowania wsi nadbrzenych. W czasie budowy

kanau Augustowskiego koryto rzeki byo reguowane, mimo to je-

dnak dzi w niektórych miejscach przedstawia ono niedogodnoci

do spawu, miejscami dzieli si na kilka odnóg, z których adna
niema dostatecznej gbokoci, w innych miejscach zanieczyszcza

si piaskiem, wirem i kamieniem.

Wysze Mazowsze, w zachodniej czci midzy rzekami Drw-
c i Skrw, jest do urozmaicone pod wzgldem uksztatowania

powierzchni; obszar ten jest porznity moczarowatemi dolinami

rzecznemi i zagbieniami jeziornemi. Suchsze wyniosoci, ster-

czce ród moczarów, suyy dawniej za cmentarzyska. W nie-

których za jeziorach spotykamy mnóstwo przegniych palów d-
bowych, wbitych w dno, co dowodzi istnienia budowli nawod-

nych. I tutaj wida lady zanikania jezior: jezioro Orszulewskie

i Blinie tworzyy niegdy jedno wielkie jezioro; obecnie s po-

dzielone torfowiskiem.

Na wschód od Rypina kraina przedstawia powierzchni rów-

niejsz; lasy w tej czci kraju zostay znacznie wyniszczone, po

ich wyciciu powstay w wielu miejscach lotne piaski, które trzeba

na nowo utrwala, „a grube pnie drzew, sterczce jak cmentarne

pomniki, wiadcz, e tu dawniej byy lasy masztowe". ki
spotykamy w pobHu rzek; s one podstaw hodowli byda. yz-
niejsz, gliniast ziemi spotykamy koo Ciechanowa i Przasnysza.

Wschodnia, aluwialna cz Wyszego Mazowsza posiada
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w piaskach bursztyn, przyniesiony tu przez rzeki z pónocy z osa-

dów lodowcowych. Na tym obszarze zachoway si jeszcze ob-

szerne lasy, z których zasuguje na uwag puszcza Myszyniecka,

zwana take Ostrock. Rozciga si ona midzy Narwi, Omu-
lewem i Skrw; jest to równina, pokryta bagnami, bagnistemi la-

sami i wzgórkowatemi obszarami lotnych piasków. Mae pochy-

lenie poziomu wywyuje leniwy bieg rzek i wytwarzanie si sze-

rokich bagnistych dolin.

Na pónocnym wschodzie Wyszego Mazowsza ley Wyyna
Suwalska, odcita w poudnikowym kierunku granic polityczn,

tak, i cz jej zachodnia ley w Prusach, gdzie wznosi si do

312 m Jest to kraina równie lesista i bagnista, jak poprzednia;

z wyyny tej spywaj: Szeszupa ku pónocnemu wschodowi, Czar-

na Hacza ku poudniowemu wschodowi, odwadniajc jezioro

Wigierskie: ku poudniowemu zachodowi pynie Netta, uboczna

Biebrzy.

Licznie rozsiane tu jeziora, obfitujce w ryby i dajce czowie-

kowi na wyspach i pówyspach schronienie, byy ogniskami osad-

nictwa. Niektóre z tych jezior zmieniaj si z czasem w bagna.

Jednym z najwikszych takich bagien jest Pale, lece w dorzeczu

Szeszupy, porose mchem, karowat sosn, olch i wierzb; na

powierzchni tego bagna wystpuj tu i owdzie tak zwane „oka",

t. j. tonie wód mulistych, niebezpieczne dla myliwych, jako te
i dla zbieraczy jagód, w które obfituj te bagniska. Z lasów naj-

waniejsz jest puszcza Augustowska, rozcigajca si midzy
Czarn Hacz, Biebrz i Niemnem; w puszczy tej spotykamy tak-

^^.- -
. . - - -„

K,.]!,.
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Kana Augustowski.

e bagno, zwane Wilczem. Okolice tutejsze s wogóle nieurodzaj-

ne, piasczyste; w okolicach Sztabina eksploatuj rud elazn -
kow.

Koo Augustowa prowadzi kana Augustowski, który J czy
Nettc z Czarn Hacz; kana ten, z powodu maej iloci wody,

nie mia wielkiego znaczenia dla eglugi, a od czasu przeprowa-

dzenia kolei, ruci na nim jeszcze si zmniejszy. Od Czarnej Ha-
czy, wokolicaci Suwak, cignie si szeroka dolina a do jeziora

Wigierskiego; dolina ta jest prawdopodobnie dnem wielkiego je-

ziora, którego pozostaoci jest jezioro Wigry, obecnie najwiksze

w Królestwie Polskiem.

Ku pónocy Wyyna Suwalska przeciodzi ku Nizinie Nadnie-

meskiej, zajmujcej obszar midzy Szeszup a Niemnem dolnym,
czci redniego oraz nad doln Wili, Dubis i Niewia (ubo-

czne prawe Niemna).

Do Królestwa Polskiego naley tylkocz poudniowo-wscliod-
nia niziny, leca po lew^ej stronie Niemna. Nizina ta pokryta jest

10



przewanie osadami diluwialnemi, a w gbi lece starsze forma-

cye, ujawniaj sie tu w ródach sonycli, np. Birsztanaci i Drus-

kienikacti; ta ostatnia miejscowo ley ju znacznie na poudniu

w wyomie Niemna. Kraina ta jest przewanie gliniasta, urodzaj-

na, uyniana muem, przynoszonym tu przez rzeki. Niegdy bya
ona pokryta nieprzebytemi puszczami, za czasów pogaskich lasom

dbowym skadano tu cze; obecnie s one jeszcze do znaczne

i daj materya na fabrykacye mebli i posadzek. Lasy lipowe

byy podstaw bardzo rozwinitego pszczelnictwa.

Wycicie lasów odsonio dla rolnictwa yzne czarne ziemie,

na których kwitnie uprawa pszenicy, mimo do wysokiej szero-

koci geograficznej, prócz tego kwitnie tu uprawa chmielu. Wród
urodzajnych pól tutejszych tak mao ju jest kamieni erratycznych,

e wedug miejscowych opowiada, zamone córki przy lubie do-

staj jako wiano se kamieni polnych.

Najwaniejsz rzek, pync po tej krainie jest SzeSzupa.

Bierze ona pocztek, jak to ju wyej wspominalimy, z wyyny

Ruiny zaniliii w Uy.
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Wigry od strony jeziora.

Suwalskiej, na obszarze wsi Szeszupka, niedaleko róde Czarnej

Haczy, w okolicy pokrytej gazami narzutowemi. Wypywa
jako drobny strumyk z bagnistej ki, porosej olszowemi krzakami,

u stóp stromej ciany, z której stoków spywa mnóstwo róde,
przez co wziutki strumyk prdko ronie i przepywa cztery je-

ziora. Od Kalwaryi rzeka zwraca sie ku wsciodowi i pónocne-

mu wsciodowi, nastpnie powyej Bucity pynie na Mariampol

ku pónocy. Od Giewatowa zmienia kierunek na pónocno-za-

chodni i tworzy szerok, w czci botnist, dolin. Powyej Wa-
dysawowa dolina jej sie zwa, brzegi. staj si wyniose. Przy-

jwszy Szyrwint, stanowi granic midzy Królestwem a Prusami,

do którycli wchodzi pod Kirkiami i ju po za granicami Króle-

stwa uciodzi, powyej Ragnety, do Niemna, z lewego brzegu.

Rzeka ta jest prawie nieprzydatna do spawu, jako nader pytka,

tylko od Wadysawowa spawia niekiedy tratwy z drzewem.

Gleba okolicznycli gruntów do ubowa wzgórzysta, kamienista,

wirowata, od ubowa za do granicy pruskiej prawie wszdzie
czarnoziem. W okolicaci ubowa istniej bagna, zwane Posze-

szupskie, cignce si na kilka mil ku Kalwaryi. porose mciem
i trzcin. Teraz, przez zniesienie mynów i utworzenie szerokici

kanaów, bagna znacznie osuszono, przez co wielka dawniej ilo
ptactwa botnego znacznie si zmniejszya.

Ajina Diaifiowska,

-->>-•—-®-*—*-^

—



GEOGRAFIA HISTORYCZNA.

j d^^liamierzajc naszkicowa przeszo geograficzn kraju, który

na kongresie wiedeskim w r. 1815 nazwany zosta urz^-

downie „Królestwem Polskiem", a w mowie potocznej

„Kongresówk"—musimy rzecz zacz wzmiank o siedliskaci

plemion, zamieszkujcyci ten szmat ziemi od czasów przedtiisto-

rycznycli po dzi dzie. A wic w porodku jego siedli Mazow-
szanie, ale kiedy tam siedli, tego dzieje nie pamitaj i badania na-

ukowe nie zdoay dotd wykry adnego innego narodu, zamiesz-

kujcego pierwej icli nadwilaskie siedliska. Ziemia mazowiecka

cigna si po obu brzegacli Wisy, Narwi i Wkry, od ujcia

rzeki Radomki do Wisy na poudniu, a po zasian gsto jezio-

rami ziemi litewskici Prusów na pónocy i rzek yk, pync
z tych jezior do Biebrzy. Po za ykiem, na pónocny wsciód od

Mazowszan, w okolicaci dzisiejszego Eku i Augustowa, siedziao

odrbne plemi litewskie, zwane w Polsce Jawie lub Jadwin-

gami. Na zaciodzie graniczyli Mazowszanie z czycanami
i Kujawianami, a siedliska ici, poczwszy od róde Bzury, cig-

ny si na wsciód po za Wis w gór Bugu po rzek Nurzec

i w gór Narwi do uj Suprali, powyej Tykocina.

Nestor w swojej kronice nazywa Mazurów „Mazowszanami",

w dokumentacli za aciskicli z wieku XI ziemia ici zowie si

Masova. Skd powstaa pierwotnie ici nazwa, rónie domylaj
si lingwici. Wiadomo, e pierwotne nazwy ludów pochodz
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Zamek królewski w Warszawie.

zwykle bd od rodzaju krainy przez nie zamieszkiwanej, bd od

wybitniejszycli cech ubioru i zaj mieszkaców, które day po-

wód ssiednim ich plemionom do urobienia czsto uszczypliwego

przezwiska. Rolnicy, siedzcy na polach nadwarteskich zostali

przezwani „polanami", „polakami". Kijowszczyzna naddnie-

przaska bya take krajem rolniczym czyli polnym, wi^c tam zno-

wu siedzieli inni „polanie", którzy swoich lenych ssiadów na-

zwali „drewianami", a ci znowu mieszkaców z nad botnistej

Prypeci i Soy „drogowiczanami" (od d7^ogiva = bagno). Jest

prawdopodobnem, e i polanie nasi ssiadów swoich lenyci na-

zwali od lasów „lachami". Prof. Bruckner twierdzi, e Frus po-

chodzi od litewskiego 2)rausti= my i prusia = pysk, e dotkliwe

byo przezwisko pruskiego plemienia Sudzinów od sziidas ^\'d]no.

Tene uczony mniema, e nazwa „mazur" pochodzi od mazania,

moe umazania smo, Mazurowie bowiem leni zatrudniali si
zdawna wypalaniem smoy i jeszcze w póniejszych wiekach, jako

Smolarze, rozchodzili si po Litwie i Rusi. Inni znowu jzyko-
znawcy w nazwie Mazowsza dopatruj si zwizku z wyrazem
serbskim mezewo, oznaczajcym z wgierska równin, lubo Ma-
zowsze nie byo najwybitniejsz równin w Sowiaszczynic.

Bolesaw IV Kdzierzawy, dostawszy podug testamentu swe-

go ojca, Bolesawa Krzywoustego, Mazowsze i Kujawy, by wa-
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ciwie pierwszym ksiciem mazowieckim. Po nim Mazowsze
z Kujawami przeszo na najmodszego z jego braci, Kazimierza

Sprawiediwego. Gdy synowie Sprawiedliwego, Leszek Biay
i Konrad, dzieili sie krajem, Konrad, wziwszy ol^ok Kujaw, zie-

mi czyckiej i Sieradzkiej cae Mazowsze, sta si, a raczej syn

jego Ziemowit I, zaoycielem domu Piastów mazowieckici, któ-

rzy jako enni ksita korony polskiej, wygali ostatecznie w r.

1526. Mazowsze, w miar wymierania rónyci ksit z linii

Ziemowitowej, wcielane byo czciowo do Korony. Wiec naj-

przód, gdy na pocztku roku 1462 pomarli obaj dziedzice ksistwa
Rawskiego, bracia: Wadysaw i Ziemowit (synowie Wadysawa,
rodzonego siostrzeca Jagiey), król Kazimierz Jagielloczyk, wuj

zmarycli, wcieli to ksistwo do Korony, zamieniajc go na wo-
jewództwo Rawskie, dzielnic za pock odda linii panujcej war-

szawskiej. Gdy znowu w r. 1495 zakoczy ycie bezdzietny Ja-

nusz II, ksi omyski, ciechanowski, pocki i wiski—ksistwo

Grobowiec Stanisawa i Janusza, ostatnich ksifjt Mazowieckich, w katedrze S-go Jana

w ^\"arszawie.



Ruiny zamku w Czerska.

Pockie (z wyjtkiem ziemi Wyszogrodzkiej) zostao równie w-
czone do Korony, z nadaniem mu nazwy województwa Pockiego.

mier bezpotomnyci dwócli ostatnici Piastów mazowieckici, pa-

nujcyci w najobszerniejszej dzielnicy czersko-warszawsko-om-

yskiej (Stanisawa w r. 1524 i Janusza w r. 1526), powrócia

reszt lenna mazowieckiego Koronie polskiej. Wówczas d. 14

wrzenia 1526 r. szlaclita mazowiecka przysiga na wierno kr.

Zygmuntowi I, a w r. 1529 reprezentacya utworzonego z tej dziel-

nicy województwa Mazowieckiego wesza do rady i sejmu Rze-

czypospolitej.

W ogólnym podziale pastwa Polskiego na trzy prowincye:

wielkopolsk, maopolsk i litew^sk,- Mazowsze, skadajce sie

z trzeci województw: Pockiego, Rawskiego i Mazowieckiego, za-

liczao si do prow^incyi wielkopolskiej. Województwo Rawskie

dzielio si na trzy ziemie: Raw^sk, Sociaczewsk i Gostysk,
a kada z tyci ziem zawieraa w sobie po dwa powiaty. Ziemia

Rawska powiaty: Rawski i Bielski, Sociaczewsk: Socliaczewski
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i Mszczonowski, Gostyska: Gostyski i Gbiski. Cae wojewódz-

two miao powierzctini 92 mil kwadr, i pod koniec XVI wieku

obejmowao w stu parafiachi: 15 miast, 5,093 gospodarstw kmie-

cyci i folwarków szlaclity, oraz 558 zagród szlaclity bezkmiecej..

Województwo Pockie zajmowao przestrzeni mil kwadr. 767,
i skadao sie z 8-miu maych powiatów: Pockiego, Bielskiego,

Raciskiego, Sierpskiego, Poskiego, Szreskiego, Nidzborskiego

i Mawskiego. Parafii posiadao ogóem 67, a w nich miast i mia-

steczek 16 i wiosek 1,115, w których byo razem zagród kmiecych

3,620 i zagród szlachty bezkmiecej 1,864. A wic wiksza poowa
ludnoci wojew. Pockiego skadaa si z drobnej szlachty. Woje-

wództwo Mazowieckie skadao si z 10 ziem nastpnych: War-

szawskiej, Czerskiej, Zakroczymskiej, Wyszogrodzkiej, Ciechanow-

skiej, Róaskiej, omyskiej, Liwskiej, Wiskiej i Nurskiej. Naj-

wiksz z tych ziem bya omyska, która równaa si obszarem

województwu Pockiemu, a dzielia si na 4 powiaty: Kolnieski,

Zambrowski, Ostrocki i omyski. Ziemia Warszawska ska-

daa si z powiatu Warszawskiego, Boskiego i Tarczyskiego

Czerska z powiatu Czerskiego, zwanego take Garwoliskim, Gró-

Katedia w Pocku (przed odrestaurowaniem).



8i

(iroby królóww katedrze pockiej.

jeckiego i Wareckiego. Zakroczymska z powiatu Zakroczymskie-

go i Nowomiejskiego. Ciechanowska z powiatu Ciechanowskie-

go, Przasnyskiego i Schockiego. Róaska z powiatu Róaskie-
go i Makowskiego. Nurska z powiatu Nurskiego, Kamieczykow-
skiego i Ostrowskiego. Wiska z powiatu Wiskiego, Wsoskiego
i Radziowskiego. Ziemie: Wyszogrodzka i Liwska, jako najmniej-

sze, nie byy podzielone na powiaty. Cae województwo Mazo-
wieckie zajmowao przestrzeni mil kwadr. 410, obejmujc w sobie

11



pod koniec XVI w.: miast i miasteczek 63, wsi 3,957, a w nich za-

gród kmiecych 14,648 i szlachty bezkmiecej zagród 12,031. Ogó-

em w drugiej poowie XVI wieku w caem Mazowszu na prze-

strzeni mil kwadr. 578—9 liczono parafii okoo 440, a w nich:

miast i miasteczek 94, wsi okoo 6,000, zagród kmiecych 23,361

i zagród szlachty bezkmiecej, t, j. uprawiajcej ziemie wasnorcz-

nie, 14,453-

Na zachodzie graniczyo Mazowsze z Kujawami i wojewódz-

twem czyckiem. Kujawy skaday si z dwóch województw:

Inowrocawskiego i Brzeskiego, do których przyczano i ziemi

Dobrzysk, przezWis od tych województw oddzielon. W skad

Królestwa kongresowego wesza wschodnia cz województwa

Inowrocawskiego (dzisiejszy powiat Nieszawski) i prawie cae wo-

jewództwo Brzeskie-Kujawskie. Województwo to byo mae, ale

ludne i dla tej ostatniej przyczyny tworzyo a 5 powiatów, z któ-

rych Brzeski, Radziejowski, Przedecki i Kowalski weszy w skad

Kongresówki, a Kruszwicki do Ksistwa Poznaskiego. Ziemia

Dobrzyska, stanowica dzisiaj zachodni cz gub. Pockiej,

miaa ksztat podobny do trójkta, którego podstaw poudniowo-

zachodni stanowia Wisa, bok pónocno-zachodni rz. Drwca,
a cian wschodni stanowi drugi dopyw do Wisy, rzeczka Skrwa.

Ziemia ta dzielia si na trzy powiaty: Dobrzyski (nad Wis),
Rypiski i Lipnowski (dawniej Soski), majce razem obszaru 54

mil kwadr., a obejmujce w poowie XVI wieku parafii 61 i w tych

7 miast, oraz wsi 366, w których liczono zagród kmiecych 2,094

i zagród szlachty bezkmiecej 410.

Od strony poudniowej województwo Brzeskie graniczyo

z Kaliskiem i czyckiem. Z województwa Kaliskiego nieco wik-

sza poowa, a mianowicie cay klin w widach Warty i Prosny po-

oony oraz na prawym brzegu Warty okolice Koa i Sompolna,

dostay si Kongresówce, mniejsza za zachodnia poowa Ksistwu

Poznaskiemu. Województwo czyckie miao ksztat mocno

wyduony od Kodawy i Grzegorzewie na pónocnym zachodzie

do rzeki Pilicy na poudniowym wschodzie. Obejmowao prze-

strzeni okoo 80 mil kwadr, i liczyo w XVI w. parafii 74, miaste-

czek 25 i wiosek 875, anów czyli zagród kmiecych 4,990 i zagród

szlachty bezkmiecej 577, nie liczc znacznej iloci folwarków, za-
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gród komorniczych i rzemielników wiejskich. Pod wzgldem g-
stoci zaludnienia po woj. Brzeskiem-Kujawskiem, czyckie zaj-

mowao w dawnej Polsce drugie miejsce. Podzielone byo na trzy

powiaty: czycki, Brzeziski i Orowski, t. j. na tyle, ile byo
sdów ziemskich. Zwykle bowiem w dawnej Polsce szlachta s-
dzia si w kadym powiecie wasnym sdem ziemskim, i ile byo
takich sdów, na tyle powiatów dzielono województwo lub jedn
z jego ziem. Staroytna

nazwa czycan czyli

czan powstaa od ob-

fitoci ków czyli k
w ich ziemi, nad Nerem
i Bzur, a licznie rozro-

dzon tu szlacht, od ich

botnistych nizin nazy-

wano artobliwie „pis-

korzami".

Dalej ku poudniowi

leao województwo
Sieradzkie z ziemi Wie-

lusk, przedzielone rze-

k Wart mniej wicej

na dwie równe poowy.
Województwo Sieradz-

kie^dzielio si na 4 po-

wiaty: Sieradzki, Szad-

kowski, Piotrkowski
i Radomskowski, a zie-

mia Wieluska na po-
^^^^,^i ,.„,,^,.,,ki w Czerwisku.

wiat Wieluski i Ostrze-

szowski. Prawie cae to województwo, od Pilicy do Prosny, we-
szo w skad Kongresówki, a tylko zachodni jego kraniec, za Pro-

sn pooony, stanowi dzi poudniowy zakt Ksistwa Pozna-
skiego. Ziema Wieluska, zwana pierwej ziemi Rudzk od gro-

du (zamku), zbudowanego we wsi Rudzie, rzdzia si osobno, ma-
jc wasnych urzdników ziemskich i sdowych. Tylko wojewoda
sieradzki mianowa podwojewodziego wieluskiego i dowodzi po-



S4 -
4

spolitem ruszeniem tej ziemi. Rzeczka Liczwarta (dopyw Warty\

odgraniczaa ziemi Wielusk od województwa Krakowskiego,

które od tej rzeczki rozcigao si na poudnie, a po Tatry, gra-

nic wgiersk, i róda Wisoki. W r. 1397 uctiwalono podzia

wojew. Krakowskiego na 3 powiaty: Krakowski, Proszowski i ar-
nowiecki, W XVI w. widzimy ju powiatów 7, a mianowicie:

Proszowski, Szczyrzycki, Lelowski, Ksiski, lski, Biecki i S-
decki. W r. 1676 byo 8: Krakowski, Proszowski, Lelowski, Ksi-

ski, Szczyrzycki, Sdecki; Czciowski i Biecki, W skad Kongre-

sówki w r. 1815 wesza pónocna mniejsza poowa województwa
Krakowskiego, po Czarn Przemsz i Wis.

Trzy województwa: Krakowskie, Sandomierskie i Lubelskie

stanowiy waciw Maopolsk. Najwiksze z nich byo Sando-

mierskie, bo nietylko rozcigao si od rz. Pilicy i Radomki do Wi-

sy, ale jeszcze na poudniu sigao za Wis, a do Jasa i Frysz-

taku w dzisiejszej Galicyi, a na pónocy miao na prawym brzegu

Wisy ziemi Styck, która w Kongresówce wesza w skad wo-
jewództwa Podlaskiego. Przestrze caego województwa Lubel-

skiego wynosia mil kw. 20073, ^ których przypadao na powiat

Lubelski mil kw. 105^, na Urzdowski okoo 60 i na ziemi u-
kowsk 35. Na caej tej przestrzeni znajdowao si w XVI w. pa-

rafii 82, z 34 miasteczkami i 663 wioskami. Zagród kmiecych

byo w nich 2,999 i 966 zagród szlachty bezkmiecej. Najwicej

takiej szlachty znajdowao si w ziemi ukowskiej, bo a 770 go-

spodarstw, a e anów kmiecych liczono tam 700—800, wic co-

najmniej poow gruntów ornych w tej ziemi uprawiaa stara

szlachta ukowska wasn rk, bez pomocy kmieci poddanych,

których tylko moniejsi a nieliczni panowie posiadali w swych do-

brach. Dziwn figur województwa Sandomierskiego, z powodu
nalecej do niego na prawym brzegu Wisy i Wieprza ziemi St-

yckiej, atwo sobie wyttómaczymy, zwaywszy, e wojewódz-

two to, jako dzielnica ks. Henryka z testamentu ojca jego, Bolesa-

wa III Krzywoustego, obejmowao pierwotnie i ziemi Lubelsk

ca i ukowsk, a dopiero Kazimierz Jagielloczyk w r. 1471,

dla tej nadmiernej jego rozlegoci, utworzy z ziemi lubelskiej od-

dzielne województwo (co sejm piotrkowski r; 1474 potwierdzi).

Widocznie za ziemia Styck od Wisy i dolnego Wieprza do
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Fara i dzwoiiuica w omy,

elechowa sigajca, nie yczya sobie wej w skad nowego wo-
jewództwa i dlatego pozostaa a do upadku Rzplitej przy wojew.

Sandomierskiem. Na lewym brzegu Wisy leay w woj. Sando-

mierskiem pierwotnie 3 wielkie powiaty: Sandomierski, Radomski
i Ciciski. Ale ju z ksig poborowycli na pocztku XVI wieku

wida, e województwo to cae skada si z 9 powiatów: Sando-

mierskiego, Wilickiego, Cieciskiego, Opoczyskiego, Radomskie-

go, Szydowskiego, Styckiego, Pilnieskiego i Tarnowskiego.

Województwo Lubelskie z czasów Rzplitej nie wypeniao by-

najmniej póniejszycli granic ani województwa Lubelskiego, utwo-

rzonego w Kongresówce, ani gubernii Lubelskiej póniejszej i dzi-

siejszej, nie sigao ono nawet wszdzie do etnograficznej granicy

Rusi nadbunej, gdzie np. w okolicy nad górnym Wieprzem mie-

szkaa ludno polska w ziemi Ciemskiej. Do Horoda, Toma-
szowa i róde Wieprza sigao od poudnia województwo Bez-

kie, którego mniej wicej potowa znajduje si dzisiaj w Galicyi,

a pewna czstka zabuna w pow. Wodzimierskim gubernii Wo-
yskiej. Ziemia Ciemska równaa si obszarem województwu

Bezkiemu, jak równie Lubelskiemu bez ziemi ukowskiej. Cig-
na si ona z poudnia od Krasnegobrodu i okolic górnego Wie-
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prza w stron pónocno-wschodni za Bug, ku Polesiowi, gdzie

braa w niej pocztek rz. Prype. Ziemia ta stanowia enklaw,

czyli oddzieln przynaleno województwa Ruskiego (Lwowskie-

go), od którego bya zupenie oddzielona przez woj. Bezkie. Rz-
dzia si te oddzielnie, sejmikujc w Gtiemie i wybierajc

dwócti posów na sejmy i jednego deputata do trybunau. Dzie-

lia sie na dwa powiaty: Ctiemski, ze starostwem grodowem
w Chemie, i Krasnostawski, z takieme starostwem w Krasnym-

stawie. Senatorów byo z tej ziemi dwóch: wikszy czyli krze-

sowy, którym by biskup chemski, i mniejszy, którym by kaszte-

lan chemski. Powiat Chemski posiada w r. 1676 miast z mia-

steczkami 16 i wsi 260, powiat za Krasnostawski miast 7 i wsi 167.

Jako zabytek z doby panowania tu ksit Litwy i Rusi dotrway
do naszych czasów pod Chemem dwie stranice murowane, czyli

wiee, które lud nazywa stolpami (supami). Jedna przy miecie

na wzgórku, otoczonym kami, a druga we wsi Stopie. Gony
poeta Mikoaj Rej w dobrach swoich, w ziemi Chemskiej pooo-
nych, zaoy przy wsi Kobyle, okoo r. 1547, miasto, które od

swego nazwiska nazwa Rejowcem.

Ziunek w Lublinie.
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Jan Zamojski, kanclerz i hetman wielki koronny, chcc odpo-

wiedni do swej zamonoci wznie rezydency, a zarazem przy-

czyni si skutecznie do obronnoci kraju, zaoy w powiecie Kra-

snostawskim miasto i twierdze Zamo (któremu nada herb, wyo-

braajcy witego Tomasza z dzid), a mieszczan, kupców i r-
kodzielników szczodrze zaopatrzy w przywileje i dobrodziejstwa.

Dla podniesienia owiaty krajowej wielki ten obywatel zaoy pod

koniec XVI w. akademi w Zamociu, dajc wietny przykad ma-

gnatom polskim, w jaki sposób rozumni ludzie powinni byli ko-

cha kraj i suy Rzeczypospolitej. Znajdowaa si w Zamociu
bogata zbrojownia, cenna biblioteka i rzadkie rkopisma. W ko-
ciele farnym w. Tomasza znajduje si kaplica z grobami Zamoj-

skich i z tym prostym, ale wszystko mówicym napisem: Hic sitits

est Joaunes Zamoi/sJci. Jest to jedyny pomnik- dla tego wielkiego

ma, dotd na ziemi polskiej wzniesiony, a pod nim w maym
sklepie zwoki jego spoczywaj. Blizko tej kaplicy, w filarze

z prawej strony, wyryty jest na maej marmurowej tablicy nagro-

bek sawnego poety Szymona Szymonowicza, przyjaciela i domow-
nika Jana Zamojskiego, lubicego otacza si uczonymi i szczyci

si ich przyjani. Akademia zamojska, chylc si póniej do

upadku, przetrwaa w Zamociu do r. 1784. Ordynacya zamoj-

ska zajmowaa poudniow cz pow. Krasnostawskiego w ziemi

Chemskiej i poudniow cz pow. Urzdowskiego w wojew.

Lubelskiem.

Od granic ziemi ukowskiej cigno si województwo Pod-

laskie, przegradzajc Mazowsze od Rusi pasem, przecinajcym trzy

rzeki: Bug, Narew i Biebrz, sigajcym ku pónocy do granicy

Prus wschodnich i jeziora Augustowskiego. W czasach póniej-

szych upowszechnio si mniemanie, e Podlasie byo pierwotnie

ziemi, zamieszkan przez Jadwingów. Jest to mniemanie z grun-

tu bdne, którego pocztek powsta z tej okolicznoci, e pónocny
kraniec Podlasia, powyej rz. Biebrzy, siga istotnie starych gniazd

Jadwingów, którzy korzystajc z osabienia siy odpornej pastwa
polskiego (skutkiem podziau jego midzy potomków Krzywouste-

go), rozpoczli cay szereg napadów upieskich, kierujc si do Mao-
polski szlakiem puszcz podlaskich. Oczywicie wic, w puszczach

tych niera? oni koczowali, ukrywali swe upy i robili zasadzki.
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Brama krakowska w Lublinie.

Nigdy jednak nie bya to ich ziemia rodzinna, ani przez nich za-

mieszkana. Osiadali w niej od zachodu Mazurzy, od poudnio-

wego wschodu Rusini i ci ostatni, ze wzgldu na pooenie kraju,

cigncego si wzdu granicy Lachów, nazwali go „Pod-laszem",

czyli w zmikczeniu gwary ludu polskiego „Podlasiem",
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Przylege od zachodu do Podlasia Mazowsze omyskie, byo
jeszcze w wiekacli X—XII krajem rolniczym, bardzo ludnym, cze-

go dowodz przecliowane dotd potne grodziska, czyli way, po

ówczesnycli zamkaci drewnianyci pod: Wizna, Samborami, Ty-

kocinem, Kumelskiem, oraz wsiami: Grodzkie, Pieki-Grodzisko,

wieckie i t. d. Ludzie, mieszkajcy w lasacli i yjcy z myliw-

stwa, pasterstwa i ryboóstwa, nie mieli potrzeby budowania

zamków, bo przyrodzon i najbezpieczniejsz ich warowni byy
zawalone omami starych drzew gszcze lene. Dopiero gdy kraj

stawa sie rolniczym, zasoby jego mieszkaców wymagay takich

zason, jakiemi byy grody piastowskie na Mazowszu, a liczna lud-

no dawaa potrzebn liczb rk do sypania waów i budowy
tych grodów. Litwa, pragnc by krajem rolniczym, na wzór s-
siedniej Polski, a majc zama do tego ludno, rozpocza cay
szereg gwatownych najazdów na Mazowsze oraz dalsze ziemie

polskie i uprowadzaa cae tumy ludnoci rolniczej, która bya nie-

ocenionym skarbem dla litewskich druyn lenych, yjcych z woj-

ny, owów, rybactwa i zbioru dzikich owoców. Odtd 3 wieko-

we dzieje tych stosunków ssiedzkich s jednym obrazem cigych
najazdów i uprowadzania przez pogan gromad ludu z jego dobyt-

kiem z nad Wisy i Narwi nad Niemen i po za Niemen.

Oto spójrzmy na pierwsz lepsz kart naszych kronik: W r.

1244 Jadwingowie z Litw i Prusami, posikujc Konrada mazo-

wieckiego, najedaj ziemi Lubelsk, ukowsk i Sieciecho-

wsk, a niezadowoleni z obowu nachodz dla upiey ziemie Ma-
zowieck swojego sprzymierzeca. Jednoczenie witopek po-

morski z tumem Jadwingów, Litwinów i Prusów najeda Ku-
jawy. W r. 1253, podug kronikarzy, oddzielona od Podlasia

rzek Biebrz ziemia Wizka na Mazowszu, przez najazdy Litwi-

nów „zamienion zostaa w pustyni", to si znaczy, e ludno
mazowiecka w znacznej czci musiaa by uprowadzon w gb
Litwy. W^e dwa lata póniej Mendog, spaliwszy Lublin, uprowa-
dza liczny tum gminu polskiego do Litwy. R. 1269 Litwini do-

wiedziawszy si o waniach pomidzy Ziemomyslem, ksiciem Ku-
jaw, a jego szlacht, przyzwali Jadwingów i wraz z nimi, naje-

chawszy nagle, we wrzeniu, ziemi kujawsk i zagarnwszy
„znaczn zdobycz w bracach i stadach byda", zanim rycerstwo

12
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zdyo stawi przeszkody, uprowiidzili up do Litwy. R. 1249

Witenes, Ics. litewski, napadszy ziemie czyck, uprowadzi

z niej tak mnogi lud w niewol, e jak twierdzili kronikarze, „ka-

demu Litwinowi (t. j. zapewne bojarowi) 20-tu dostao si chrze-

cian". Nawet pomimo zwizków pokrewiestwa midzy ksi-
tami Litwy i Polski—zebrani razem ksita litewscy, najechawszy

w r. 1336 Mazowsze, 1200 braców do Litwy zabrali, a podobne

napady powtarzay si ustawicznie. Litwini znajc wszystkie

przesmyki i knieje lene w Polsce, umieli niepostrzeenie podctio-

dzi niemi do kadej okolicy, aby lud zebrany tumnie na odpusty

i jarmarki, otoczywszy, zanim zbierze si rycerstwo na jego obro-

n, uprowadza tajemnemi drogami w gb Litwy, gdzie niedo-

stpne bagna, jeziora i zasieki, przy braku dróg, znajomoci puszcz,

czyniy wszelk pogo niemoliw. Naóg uprowadzania ludu

roboczego Polski tak dalece zakorzeni si u nich, e nawet jesz-

cze za Jagiey, w czasie wojny grunwaldzkiej, Litwini przybyw-

szy walczy razem z Polakami przeciw potdze krzyackiej, za-

brali w niewol cz ludnoci mazurskiej z powiatu nad rzek

Pulac biskupi w Kielcaeli.
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Ruiny zamku w Ujed/ie.

Wkr, cho tea byt tylko czasowo zastawiony przez Zbigniewa

mazowieckiego Krzyakom za 5,000 grzywien i podczas wojny
jeszcze nie wykupiony. Jeden tylko szczliwy wypadek zalubin

królewicza Kazimierza z Aldon Gedyminówn w r. 1325 powró-
ci Polsce—jak podaj kronikarze—przeszo 20,000 ludu z niewoli

litewskiej. Oczywicie musieli to by bracy jedynie z lat ostat-

nici, którzy jeszcze nie weszli w skad rodzin litewskich. Nie-

wola bowiem litewska nie bya podobn do niewoli staroytnej

w Rzymie, Egipcie, lub Babilonii. Tam naród jeden panowa
nad drugim, który by jego niewolnikiem. Echo za odmiennych
stosunków nadniemeskich odmalowa barwami poezyi wielki

wieszcz w swym „Budrysie". Oczywicie poeta nie móg tego

dopowiedzie, e „aszka synowa", bya dlatego gównie poda-
n Litwinowi, i jako pracowita córka ludu rolniczego, umiaa
lepiej chodzi koo warzywa i przdziwa, ni dziewczyna, wycho-
wana w puszczy htewskiej i w narodzie, który dopiero wcho-
nwszy w siebie poow ludnoci Mazowsza, sta sie naprawd
rolniczym na wzór Polski-.
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Skutki podobnych stosunków redniowiecznych odbiy si od-

miennie w obu tych narodach ssiednich, bo z jednej strony wy-

ludnieniem si Podlasia i wschodniego Mazowsza, z drugiej wzro-

stem si Litwy. A wzrost ten sta si niewtpliwie wanym czyn-

nikiem wewntrznym do urzeczywistnienia polityki zaborczej jej

wadców w kierunku Dniepru, Bohu i Dniestru, polityki, która sta-

a si dla nich poniekd koniecznoci historyczn, wobec maej
nadziei utrzymania si w przyszoci przy rdzennych ziemiach li-

tewskich, opanowywanych stopniowo i wytrwale przez potg Za-

konu, który wada ju ziemi prusk, mudzi, Kuronami i ot-
w i niedaleki by ujarzmienia caej pogaskiej Litwy, gdyby ro-

zum polskich mów stanu nie stworzy zwizku Jagiey z Jadwi-

g. Byy jeszcze róne skutki tego kilkowiekowego przesiedlania

ludnoci polskiej na Litw. A mianowicie odbio si to silnie

w jzyku litewskim, który zawiera dzi w sobie trzeci cz wy-

razów polskich-zlitewszczonych, odbio si w utosamieniu zwy-

czajów ludowych, zwaszcza rolniczych i weselnych, i pod wzgl-

dem fizyologicznym u dwóch ludów, które si róni mow, krojem

czapek i siermig, ale nie przedstawiaj prawie adnych rónic

fizyologiczno-rasowych.

Mazowsze wschodnie pooone nad Bugiem, Narwi i Biebrz,

zostao tak dalece przez najazdy litewskie wyludnione w red-

nich wiekach, e gdzie pierwej ludno miejscowa budowaa mno-

giemi tysicami rk potne grodziska dla swojej ochrony (np. pod

Wizna, Kumelskiem, Piekami, Samborami, Grodzkiemi, wic-
kiemi, Niewiadom i t, d.), tam póniej w wieku XV chop robo-

czy nalea do poszukiwanych rzadkoci, o które dobijaa si tylko

szlachta moniejsza, bo ubosza wasn rk uprawiaa tu rol.

Wiek te XIV i XV by dob tumnej kolonizacyi Podlasia

i wschodniego Mazowsza przez rojn szlacht Mazowsza pocko-

ciechanowskiego. Obraz tej kolonizacyi uwieczni si w nazwach

udzi i wiosek szlacheckich, których setki przyniesione zostay bez

zmiany z Mazowsza zachodniego, na Mazowsze wschodnie i na

Podlasie.

adna prowincya, ani województwo w Polsce nie ulegao ta-

kim przemianom granic, jak Podlasie. Pierwotnie Brze nad-

buny i Kobry naleay take do ziemi podlaskiej, w której gra-
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nicach rozcigaa si i puszcza Biaowieska. Póniej wojewódz-

two Brzeskie zostao w ten sposób rozgraniczone z Podlasiem, e
przy tern ostatniem pozostawiono tylko ziemi Mielnick, która

w XVII w. wzkim dugim pasem, cignc si z pod puszczy Bia-

owieskiej od pónocy pod Woliy na poudnie, oddzielaa ziemi

Droiick od województwa Brzeskiego. To ostatnie wojewódz-

two skadao si z dwóci rozlegyci powiatów: Brzeskiego i Pi-
skiego. Piski obejmowa prawie cae Polesie, Brzeski zaciodnim

kracem przekracza rzek Bug i zajmowa tu prawie cay dzisiej-

szy powiat Bialski i cz Wodawskiego w Królestwie. Ta wa-
nie okoliczno, e ziemia Brzeska stanowia pierwej cz Podla-

sia, bya powodem, e Biaa-radziwitowska, cio w XVII i XVIII

wieku ju nie naleaa do województwa Podlaskiego, bya jednak

nazywana Bia podlask, i okolica jej po sam Bug, Terespol

i Kode zawsze uwaana za Podlasie. Województwo Podlaskie

w XVII i XVIII wieku skadao si trzeci ziem: Bielskiej, Droiickiej

•i Mienickiej. Ziemia Bielska, bya z trzeci ziem podlaskicli naj-

Zamek w Ojcowie.
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Ruiny zamku w Ogrodziecu.

obszerniejsz, bo stanowia pónocn poow swego wojewódz-

twa, z miastami i miasteczlcami: Bielsk, Orla, Narew, Kleszczele,

Boki, Brask, Sura, Biaystok, Tykocin, Knyszyn, Choroszcz, ;

Gonidz, Jasionówka, Rajgród i Augustowo. W Knyszynie lubi
;

przemieszkiwa Zygmunt August i tu, przeniósszy si z Warszawy,
zmar w d. 7 lipca 1572 r. Król ten przed mierci uczyni sta-

rost tykociskim i wasilkowskim sekretarza swego ukasza Gór-

nickiego, który jako znakomity pisarz polski zaj wybitne stano-

wisko w pimiennictwie XVI wieku, a mieszka przez lat 30, pisa

swoje dziea i umar w Lipnikach, rezydencyi starociskiej pod

Tykocinem. Wedug spisu wsi i miast do poboru podymnego

w r. 1676, ziemia Bielska posiadaa: wsi 885 i miast 12, parafii

aciskich 35 i unickich okot) 20-tu. W powyszej liczbie wio-

sek byo 1775 roku 73 dóbr folwarcznych, w których znajdowao
si gospodarstw wociaskich 2,841, na jedn zatem wasno
wiksz, wypadao przecitnie okoo 39 wocian. Obok tych

majtków, znajdowao si 6,300 gospodarstw, dziedzicznej szlachty

1
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zagrodowej, która nie posiadajc wcale poddanych kmieci, upra-

wiaa ziemi rk wasn. Liczba zatem szlacity w ziemi Biel-

skiej znacznie przenosia wdwójnasób wzit liczb wocian.

Taryfa ziemi Droliickiej, sporzdzona do podatku podymnego

w r. 1791, wykazuje 330 wsi szlaclieckich, w. któryci mieszkao

1649 dziedziców bezkmiecycli. Razem ziemia Bielska z Droiick

posiaday okoo pótrzynasta tysica szlacheckicti gospodarstw

bezkmiecycli. Do najwikszych wsi naleay w ziemi Bielskiej:

Popawy, liczca 72 dziedziców, przewanie Popawskich; w ziemi

Drohickiej: Szmury, majca 7 1 wspówacicieli, przewanie Szmur-

ów i wie Lipki, naleca do 72. powikszej czci nazwiskiem

Lipków. Tak wielkiego stosunku liczebnego wolnej ludnoci rol-

niczej aden inny kraj w dawnej Europie nie posiada. Za to

w ziemi Mielnickiej nie byo drobnej szlachty prawie wcale, za-

równo jak i we wschodniej czci ziemi Bielskiej, od strony pusz-

czy Biaowieskiej, a to dla tej prostej przyczyny, e od strony za-

chodu kolonizowaa Podlasie szlachta mazowiecka, a od poudnio-

wego wschodu napywa poddany lud poleski.

Po trzecim podziale Polski, wikszacz województwa Pod-

laskiego, a mianowicie wszystko co leao od rzeki Buga na pó-
noc, t. j. od Drohiczyna i Mielnika, a do Augustowa, wziy Prusy.

Mniejsza za czei, na lewym brzegu Buga pooona, pomidzy
rzek Bugiem i miastami: Liwem, Siedlcami i Midzyrzycem, do-

staa si Austryi. Po utworzeniu Ksiztwa Warszawskiego, naj-

wiksza cz Podlasia wesza do obwodu Biaostockiego pod pa-

nowanie Rosyi, a póniej do guberni Grodzieskiej. Gdy w r.

1815 utworzone zostao Królestwo Polskie, wówczas wcielono

do województwa Augustowskiego pónocny kraniec ziemi Bielskiej,

pomidzy rzekami: ykiem, Biebrz, granic prusk i jeziorem

Augustowskiem pooony, jak równie z czstki ziemi Bielskiej i Dro-

hickiej utworzono w teme nowem województwie okrg Tykoci-
ski. Poudniowe czci ziemi Drohickiej i Mielnickiej na lewym
brzegu Buga pooone, weszy do nowego wojew. Podlaskiego

utworzonego w Kongresówce, na które zoono jeszcze ziemi

ukowsk z dawnego wojew. Lubelskiego, Styck z wojew.

Sandomierskiego i cz wojew. Brzeskiego, na lewym brzegu

Buga lec. Tym sposobem w tem nowem wojew. Podlaskiem,
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które, sigajc a po Wis, do cile odpowiadao granicom dzi-

siejszej guberni Siedleckiej, znalazy si uamki a czterecli daw-

nycli województw, gdy znowu dawne wojew. Podlaskie rozpado

si pomidzy a cztery dzisiejsze gubernie: Grodziesk, Suwal-

sk, omysk i Siedleck.

Na obecn guberni Suwalsk zoya si przewanie zaciod-

nia cz wojew. Trockiego, owa cz od strony Trok, zanie-

meska, nazywana bya dawniej pospolicie „Traktem zapuszcza-

skim", leaa bowiem poza puszcz augustowsk. adne z woje-

wództw litewskicli nie miao tak dziwacznie wyduonego ksztatu,

jak Trockie. Dugie na mil 50, cigno si pasem na pónocy

pomidzy mudzi i wojew. Wileskim wzkim na mil kilka, pó-
niej w stronacti nadniemeskicli szeroko, bo od Trok a do gra-

nicy Prus wsciodnici rozdtym, wreszcie znowu zwajcym si

Klasztor Jasnojfórski w Czstochowie.
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jdb kraca poudniowego, przedzielonego rzek Narwi od pusz-

czy Biaowieskiej. Z figur tak utw^orzone zostao wojew. Troc-

kie w r. 1413 na zjedzie iorodelskim z dwóci ksieztw Kiejstuto-

wych: Trockiego i Grodzieskiego. Nastpnie podzielone zostao

na 4 powiaty: Trocki, Upcki, Kowieski i Grodzieski. Powiaty:

Trocki i Kowieski przecinay poprzecznie Niemen i cae woje-

wództwo, dotykajc wojew. Wileskiego na wscliodzie i Prus ksi-

cych na zachodzie. Z tych wanie czci dwóch powiatów, na

lewym brzegu Niemna, powstaa gównie nowoczesna gub. Su-

walska. Do Kiejstuta naleaa i pónocna czstka Podlasia (oko-

lica Rajgrodu), po rzek Nettc (Mit) i Biebrz, jak wiadczy

B. zamek w Biaej-Radziwiowsbiej,

O tern rozgraniczenie w r. 1358 midzy Kiejstutem, a Ziemowitem

mazowieckim w Grodnie zdziaane. Utworzone w Horodle wo-
jew. Trockie zatrzymao nadal t cz Podlasia, która dopiero

w r. 1520, postanowieniem Zygmunta I, zostaa od wojew. Troc-

kiego przydzielona do utworzonego wówczas wojew. Podlaskiego.

Ze za wojew. Podlaskie dopiero w r. 1569, na skutek domagania

si swych obywateli na sejmie lubelskim, zostao przyczone od

Wiel. Ks. Litewskiego do Korony, wic te sup graniczny, wymu-
rowany w r. 1545 (a istniejcy dotd), jako znak zetknicia si
Korony, Litw^y i Ksiztwa Pruskiego, znajduje si pod wsi Bogu-

szami na pruskiej granicy, o pó mili od Grajewa, nad rzek y
kiem, która od wneków dzielia Mazowsze od Podlasia.

13
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Rumy zamku w Dospudzie.

Do ksistwa mudzkiego nalea za czasów Rzplitej do;
spory klin ziemi na lewym brzegu Niemna pomidzy granica

prusk, oraz rzek Szeszup, a wojew. Trockiem pooony.
Klin ten, przy trzecim podziale Polski, dosta sie Prusom, nastp-

nie Ksistwu Warszawskiemu i Królestwu Polskiemu, w którem

wczony do województwa, a póniej guberni Augustowskiej, dzi:

naley do gub. Suwalskiej, na pónocno-zacliodnim jej kracu.

Streciwszy w ten sposób zarys geografii historycznej Kró-

lestwa kongresowego, pragncych zapozna si z obszerniejszo

geografi dziejow wszystkich ziem, wchodzcych w skad niegdy

Rzeczypospolitej, odsyamy do wydanego w r. 1900 i 1902 dzieka

naszego, p. n. „Geografia historyczna ziem dawnej Polski".

Sprostoicanie. Xa stronie 95, w wierszu 6 od gon', naley czyta 6,149 (a ni

1,649) dziedziców bezkmiecych.



RZUT OKA PO KRAJU.
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/•djirzecitny turysta lub przecitny mieszkaniec danego kraju nie-

W ma o nim tego gboko ugruntowanego pojcia, jakie ma
^ uczony geograf, oddany dugie lata tym wanie studyom.

Pojcie o kraju przecitnego mieszkaca jest bardziej powierz-

chowne, lecz czsto bardziej zblione do wspóczesnego ycia,

które dla uczonego przyrodnika czy historyka stanowi zwyke
uboczny tylko przedmiot.

Przecitny turysta nie liczy si te wcale z podziaami admi-

nistracyjnemi, które zreszt s miar zmienn, a w drodze jego

wiksze znaczenie ma uksztatowanie powierzchni: góry i rzeki,

a take stare utirte szlaki dróg lub linie kolejowe, cignce si

zwykle w zalenoci od rozkadu ^ór i rzek, jak równie i od przy-

rodzonych bogactw rónych punktów kraju. Rzut oka po kraju

nie moe wic by ograniczony kordonami powiatów lub gubernii,

lecz wicej stosowa si musi do przyrody kraju i dlatego wanie,
uznajc szemat W. Nakowskiego i Anny Nakowskiej podziau

Królestwa na 3 róne pasy: Krainy Wielkich Dolin w rodku. Wy-
yny Poudniowej na poudniu i Wyyny Pojezierza na pónocy,
za najodpowiedniejszy, zamierzamy rzuci pobienie okiem na

pewne charakterystyczne cechy kadej z tych trzech wymienio-

nych czci
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/. w Icraiiie Wielkich Dolin.

Cae Królestwo Polskie w najszerszym jego wymiarze, od

wielkopolskich Pyzdr a do nadwilaskiego Brzecia Litewskiego,

przecina wielka bruzda niziny Wielkich Dolin rzecznych. Pomimo
do jednostajnego dolinowego charakteru tego obszaru, zawiera

on jednak wiele rozmaitoci w powierzchni i gatunku gruntów,

a co zatem idzie i znaczne rónice w zajciach, trybie ycia i cha-

rakterze mieszkaców. Krain Wielkich Dolin mona nazwa te
krain wielkich rónic, gdy zway si, e na tym obszarze miesz-

cz si ubogie piaski podlaskie i najyniejsze w kraju Kujawy,

mroczna puszcza Kampinoska i zupenie bezlena kraina jezior

goplaskich, ciemne ubogie wsie i wielkie ogniska kultury, nie-

regularny stukot rcznych warsztatów tkackich, wyrabiajcych

grube parciane samodziay, rytmiczny turkot mihonowych wrze-

cion fabrycznego okrgu ódzkiego.

I przeszo tycli krain cigna si rozmaicie, poczynajc od

zawizków przedmieczysawowego Pastwa na pobrzeach Go-

Goplo. Brzejji jeziora.
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Jezioro Slesskie.

pa, a do ukowskich wyyn, wydzieranych dopiero w XIV w.

Jadwingom, od prastarych grodzisk, sypanych w dolinie Warty

i Prosny, do paaców Siedlec i Biaegostoku, wprowadzonych na

karty historyi w kocu XVJ1I stulecia, i wielkiego rozkwitu War-

szawy w ostatnich paru dziesicioleciach.

Sze miast gubernialnych, z Warszaw na czele, stano na

omawianym obszarze, stana te i krociowa ód, zbiegy si tu

wzy rzek i kolei, stany obronne linie fortec, przecigny si tu

wielkie szlaki handlowe od zachodu ku wschodowi i od poudnia

ku pónocy.

Gdybymy z W. Ksistwa Poznaskiego wstpili w granice

Królestwa przez widy rzeczne poczenia Prosny z Wart pod
I^yzdrami, weszlibymy na najzupeniej równ nizin rzeczn
o bardzo charakterystycznym wygldzie. Szeroka na kilka wiorst

dolina rozciga si pasko zieleni swych gów nadwartaskich.

Leniwie wród szmaragdowej zieleni przewija swe ramiona rzeka,

sunc si nieregularnie wykowato i odsypujc liczne mielizny.

Daleko od siebie siniej dwa pasma wzgórz, stanowicych kraw-
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dzie doliny rzecznej. Na soczystych gach stercz liczne stO|

siana, na pastwiskach pstre stada dobrego byda posuwaj si(

zwolna, a po rzece pywaj liczne stada biaych i szarych gQsi|

Ictórych tu hoduj bardzo wiele. Na wzgórzach koo miast dzics

siatki wiatraków obraca migami, wolny bowiem bieg rzeki ni|

pozwala na rozwinicie sie mynarstwa w mynach wodnych.

Idc od Pyzdr w gór Warty, spotkalibymy wspaniae opac|

two Cystersów w Ldzie, fundacy Mieczysawa Starego ze szcza-

kami malowide ciennych z XII wieku i ogromnym ciosowym k(

cioem, a dalej po drodze ku wschodowi pierwsz wiksz osad^

bdzie powiatowe miasto Konin (9,000 m.) ze star far, gdzi^

par piknych pomników renesansowych dawn przypomina kul

tur. Koo fary stoi tu synny sup drogowy, jakoby przez Piotrj

Wasta stawiany na znak poowy drogi midzy Kaliszem a Krusj

wica. Biorc si od Konina ow drog ku pónocy, spotykami

wanie cay sznur jezior goplaskich, cigncych si tu przez Bie^

Koció poklasztorny w Koninie.
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Katt^dra w Wldchiwkii.

niszew u stóp wzgórza z klasztorem Kameduów, Gosawice, Mi-

koczyn do lesina, a dalej dolin Noteci do Gopa. Kordon gra-

niczny przecina Gopo na dwie czci, z których poudniowa znaj-

duje sie w granicaci Królestwa. W osadzie Przewóz, przy wej-

ciu Noteci do jeziora, znajduj si magazyny i przysta dla bcr-

linek, które aduj tu kujawskie buraki i zboe, wiozc je nastp-

nie przez Note, Wart do Odry, lub przez Note, kana bydgoski

i Brd do Wisy. Za Gopem, szlakiem bot Bactiorzej i Zgowicz-
ki, przez star siedzib rodziny Lubraskicti, synny ze swyci ema-

liowanycti sprztów kocielnyci Lubraniec, przez pola Powieckie
i ksicy gród Brze Kujawski dotarlibymy do bogatego Wo-
cawka (23,000 m.), stolicy Kujaw, stolicy biskupiej i wanego
punktu iandlowego nad Wis. Wysoko nad miastem strzelaj

wieyce kilkowiekowej katedry, przepysznie rysowany portal go-

tycki wiedzie do jej wntrza, a z cennycti dzie sztuki posiada ona
pikny nagrobek biskupa Piotra Bniskiego, rzebiony w czer ;vo-

nym marmurze przez Wita Stwosza lub kogo z jego uczniów.

Jako rezydencya biskupia, posiada Wocawek seminaryum du-
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chowne; dawn szko realn przeniesiono std do Kalisza, obec-

nie za otworzono tu szko iandlow. Most yzwowy czy Wo-
cawek z prawym brzegiem Wisy, a przysta statków parowycli

i stacya drogi elaznej Warszawsko-Bydgoskiej, podnosz jego zna-

czenie pod wzgldem iandlu i dobrobytu. I Wisa i kolej czy
Wocawek z Nieszaw, najwaniejsz komor wodn w Króle-

stwie, a w pobliu niej ley synny zakad kuracyjny w Ciecho-

cinku. róda Cieciociskie zawieraj mocny procent soli ku-

ciennej, skd kpiele maj wane wasnoci lecznicze, nic te dziw-

nego, e na rodkowy sezon, w lipcu, zjeda si tu do iojhio

osób z rónycli stron kraju, przewanie jednak z Warszawy i Lo-

dzi. Pikny park ciechociski rozbrzmiewa wtedy haaliwym
gwarem przybyszów, a na reunionach bawi si do pónej nocy.

Mniej haaliwy, lecz wicej dystyngowany, jest sezon pierwszy

w czerwcu, ostatni za, sierpniowy, zwykle spdzaj tu ubosi

i mniej dni zabawy kuracyusze.

Gdybymy teraz powrócili jeszcze do Konina i ruszyli ze ku

wscliodowi w dalszym cigu dolin Warty, zaprowadziaby ona

nas do miasta Koa (9,000 m.), stojcego w miejscu, gdzie Warta

zmienia swój kierunek z pónocnego na zachodni. Tu nad rzek
wznosi si obronny zamek, z którego szcztki .murów i mocna
baszta ceglana pozostaa do dzisiaj, par fabryk fajansu reprezen-

tuje tu przemys, a samo miasto bardzo jest ruchiwe, zbiegaj si

tu bowiem drogi z Konina, Wocawka, Kutna, czycy i Kalisza.

Przed wybudowaniem koei Kaiskiej, na Kutno-Koo-Turek szed

gówny trakt, czcy Warszaw z Kaliszem, który od Koa od-

legy jest jeszcze o 9 mil. Kaisz (22,000 m.) z duych miast Kró-

lestwa wysun si najbardziej ku zachodowi. O miedz graniczy

on z W, Ksistwem Poznaskiem. Ley w gbokiej kotlinie nad Pro-

sn midzy krgiem wzgórz, przez które przebija si rzeka, rozle-

wajc si w kotlinie na liczne kanay i ramiona. Nad temi licz-

nemi wodami rozsiado si to staroytne miasto, wznoszc wie-

yce nad zieleni starych drzew swego synnego parku. Park ten,

chluba Kalisza, rzeczywicie mógby by chlub najwspanialszego

miasta na wiecie. Tyle w nim starodrzewu, tyle trawników^ tyle

wody. Pomimo wielk swoje staroytno nie zachowa Kalisz

wielu pamitek historycznych. W kociele w. Mikoaja znajduje
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si obraz Zdjcie z Krzya Rubensa, czy te ze szkoy Rubensa,

w kolegiacie—stary tryptyk malarstwa i rzebiarstwa cechowego

z 5^V wieku. Tu te znajduje si kaplica w. Rodziny, lub w.
I

Józefa, czczonego wielce przez cae kaliskie. Odcicie od War-

I
szawy i dugoletni brak kolei sprawi, e wykwito tu wspaniale

ycie towarzyskie i spoeczne miejscowe, nie paraliowane silnym

I

naporem stolicy. S tu ruchliwe towarzystwa artystyczne, spor-

{ towe i spoeczne, a mieszkacy odznaczaj si nadzwyczajn
' uprzejmoci i gocinnoci. Organ tutejszy jest jednym z naj-

;
starszych pism peryodycznych prowincyi, dwa gimnazya mezkie

I

i jedno eskie cigaj do miasta modzie okoliczn. Wybudo-
wanie kolei wpynie niewtpliwie na podniesienie si miasta, po-

czenie z lini prusk w Skalmierzycach skieruje tu znaczny ruch

towarow^y, jako na linii najbliszego poczenia Warszawy z za-

chodem Europy.

I.inia kolejowa przez Opatówek, donacy ks. Wiczko, który

ley pochowany w podziemiach kocióka, idca ku W'arszawie,

dy od Kalisza przez stary gród Piastowski Sieradz (8,000 m.),

pooony przy poczeniu si Zegliny z Wart. Tu w widach
rzecznych zostao wysokie grodzisko, na którym wznosi si zamek

ksicy, a duga grobla czya go z miastem. W miecie zostay

Kalisz. Widok z inosta kamiennego.

14
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Sieradz. Most kolejowy na Warcie.

dwa kocioy: w farnym mieszcz si adnie rzebione stalle, Icilka

piknyci monstrancyi i kielich) ów. Tu te wmurowali Sieradzanie

tablic marmurow ku czci J. I. Kraszewskiego. W kociele po-

dominikaskim, gdzie Krzyacy wycili w pie zakonników, znaj-

duje si cenna rzeba otarzowa. Zdjcie z Krzya, roboty górno-

frankoskiej z XIV wieku. Miasto pooone nad du rzek, w zdro-

wem pooeniu na wzgórzu, czyste i sympatyczne, ma du przy-

szo przed sob, zwaszcza e ley ono na trakcie wielkich osad

fabrycznych, do których ju nale i Kalisz i Opatówek. Dalej

za, po przebyciu Warty po dugim na loo sni mocie i prze-

ciciu parowiorstowej jej doliny, spotykamy stacy Zdusk Wol
(16,000 m.), gdzie widnieje obecnie tkactwo na rcznych w^arsz-

tatach. Duga ulica wzdu szosy zabudowana jest jednopitro-

wemi domami, z którycli rozlega si bezustanny stuk owych war-

sztatów. Duy rynek z bazarem mieci si po prawej stronie

szosy, jadc ku Warszawie, po lewej za, w bocznej ulicy, znaj-

duje si duy, widny i czysty koció, gdzie przed paru laty usta-

wiono cyboryum z kocioa Jezuitów w Pocku. Dugi czas tkactwo

tutejsze wytrzymywao konkurency z wielkim przemysem ma-

szynowym, lecz obecnie upada ono szybko i zapewne zaginie
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^v przyszoci, a wtedy Zduska Wola zejdzie do rzdu ubogich

wiosek, jak bya przed stu laty.

Za Zdusk Wol kolej Kaliska przecina I.ask (6,000 m.), sta-

r siedzib monego w XVI wieku rodu askich, gdzie Jan aski,

arcybiskup gnienieski, wzniós wspania kolegiat, a cmentarz

Ikocielny usypa ziemi, sprowadzon z Jerozolimy. Posiada ko-

legiata aska pikne antyfonarze z miniaturami, cenne sprzty ko-

cielne, bulle papieskie, stare ornaty, a mieszczanie lascy przecho-

wuj stary zwyczaj trzymania stray przy Grobie w Wielkim Ty-

godniu w bardzo malowniczych strojach rycerzy rzymskich. Po-

mimo pooenia swego w poowie drogi midzy przemysow
Zdusk Wol i takiemi Pabjanicami^ ask wasnego przemysu

nie posiada i par tylko garbarni trudni si wyrobem kouchów
chopskich.

Dugo nad równin panuje wysoka kolegiata aska, kolej za
nastpn stacy ma ju w Pabjanicach (34,000 m.). Stara ta osa-

da, gdzie jednak, wedug Dugosza, „wicej byo legowisk zwierza.

Pabjanictó. Katusz.
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ni chat ludzkich", obecnie przedstawia widok, który niepomiernie

zadziwiby ojca naszych historyków. Jest to jakgdyby wysunitjta

forpoczta wielkiej twierdzy przemysu—odzi. Maj ju Pabja-

nice ten mniej wicej typ, co i ód. Liczne kominy fabryk ziej

w niebo wielkie kby dymu, rozwieszajc nad miastem szary brud-

ny caun. Szary i biedny lud ywo przebiega ulic, gdy rozlegaj

si pospne gwizdki i trbki fabryk. Wród oszaamiajcego gwa-

ru, wród kbów dymu i kurzu stoi oniemiae istne cacko archi-,

tektury: zameczek kapituy krakowskiej, dawnej wacicielki klucza

PabJanickiego, obecny magistrat, rówienik Sukiennic, ratusza San-

domierskiego lub Szydowieckiego, typowa budowla wdzicz-

nego krakowskiego renesansu doby Zygmuntowskiej.

Linia kolei elaznej oraz kolej elektryczna cz Pabjanice.

z sercem okrgu fabrycznego „polskim Manchestrem": odzi, i

Bez tradycyi, bez przeszoci, bez adnych zreszt osobliwie wy-,i

bitnych warunków i decydujcych danych po temu, wyroso to'

dziwne miasto w cigu paru dziesicioleci i doszo do olbrzymiej,!

jak na Królestwo, cyfry blisko 400,000 mieszkaców. Jest ono^

piatem miastem, co do liczby mieszkaców, w pastwie Rosyj-

skiem, a 1 1 z rzdu na kontynencie Europy. Historya jego krótka:

na ubogim paskowzgórzu dziau wodnego midzy Bzur, Pilic,

i Wart, w pierwszych dziesitkach XIX stulecia rozpoczto osa-|

dza przemysowców, kolonistów niemieckich. Sprzyjajce wa-*

runki rozwoju przemysu wywoay niezmiernie szybki rozrosti

miasta, które zagarno obszerne rynki Cesarstwa i stao si decy-!

dujc potg w ekonomicznem yciu kraju. Ten przemony,

lecz dorobkiewiczowski charakter niezmiernie zaznacza si na ka-

dym kroku w miecie. Duga na par wiorst ulica Piotrkowska

stanowi gówn artery miasta. Zastosowano tu wszystkie zdo-

bycze kultury i potrzeb ycia wielkiego miasta: drewniane bruki,

elektryczne tramwaje i dobre owietlenie. Wszystko to nadaje

ulicy wielkomiejski ton, stany na niej wspaniae dumne paace

fabrykantów, olbrzymie skady towarów, sklepy o lustrzanych

wielkich szybach, gst siatk rozcigny si nad ni przewodniki

telegrafów, telefonów i tramwajów. Ca jednak charakterystyk

ycia w ognisku wielkiego przemysu mona odczyta na tej samej

Piotrkowskiej ulicy. Obok kilkopitrowego wspaniaego paacu
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Ulica Piotrkowska w Lodzi.

dorobkiewicza pozostaa parterowa z facyatk drewniana, pap
kryta, chaupa pierwszyci osadników ódzkicli. Za lustrzan szy-

b sklepu pitrz si zamorskie przysmaki, wykwintne akocie sma-

koszów, perl si zociste likwory, a tu pod dactiem z papy sprze-

daj w brudnym sklepiku naft, ocet i cienkie mleko, ledzie, mar-

garyn, tytu i tani herbat, tanie tasiemki i olizge winie,

a w brudnym soju mieni si purpur niby malinowy sok do wody
obok gara penego kwaszonych ogórków. Pdzi na gumach wy-

kwintna kareta, pyzate dzieci fabrykanta z chud bon wyjechay

na spacer. Boto z pod pdzcych kó pryska brutalnie na wszy-

stkie strony, ochlapuje szare gromadki anemicznej dziatwy ubogiej,

co po rynsztoku puszcza papierowe okrciki, wolno pynce z ge-

stem cuchncem botem rynsztoka. Na kadym kroku wyglda
tu owo tragiczne zapytanie dzieci Multatulego: „dlaczego nasza

maa siostrzyczka niema takiej przelicznej karocy, jak ksiniczka

Brabantu?" Ten sam charakter rónic na Piotrkowskiej zaznacza

si w stosunku tej gównej ulicy do reszty miasta. Tu bruki drew-

niane, tam garbate kamienie lub wiekuiste boto. Tu tramwaje

elektryczne, tam w bocie grznie wóz, cigniony przez par ko-
cistych szkap, które wonica tucze bez miosierdzia. Nawet na

cmentarz siga ta rónica pozycyi spoecznych. W gównej alei

Wspaniae pomniki potentatów ódzlici: lni si marmury, bron-

zy, istne kwietniki przepysznych kwiatów, a tu obok ubogie bez-
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imienne kwatery, gdzie leg ten szary tum, co swoj prac da
mono bogatym pryncypaom zbytkownego ycia i uycia, a p( >

mierci odpoczynku pod cikiemi zomami marmuru lub granitu,

sam za ywi obecnie wte kwiatki i bujne pokrzywy na mogikaci.

Najnowszy monografista odzi p. Stefan Górski w swej pracy

p. t. „ód spóczesna" (ód, 1904) niezmiernie staranny zebra
materya do swyci szkiców. Przemys ódzki oblicza on na

70,000,000 rubli, co jest jednak cyfr stanowczo zbyt ma; zazna-

cza on, e „ód znajduje si obecnie w chwili niezmiernie wa-
nego dla nas przeomu: pierwiastek swojski bierze gór nad opo-

zycy niemieck, ód si polonizuje". Dziwnie to brzmi, aby
miasto, lece w sercu kraju, dopiero miao si „polonizowa",
a jednak tak jest i autor w innem miejscu powiada „w handlu dro-

bnym syszy si panowanie jzyka niemieckiego, zwaszcza na
ulicach bocznych, gdzie trafiaj si sklepikarze, z którymi zgoa nie

domówisz si po polsku".

Uroczystem witem odzi s Zielone witki, gdy Towarzy-
stwo strzeleckie obiera króla kurkowego, cae miasto wtedy wy-

Kuiny zamku w czycy.
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lega na Wodny Rynek na zabawy ludowe. Duzem powodzeniem

ciesz sie filantropijne zabawy ogrodowe w Helenowie, gdzie park

posiada groty, wodospady, tarasy, tódki, zwierzyniec, teatr, orkie-

str. „W Helenowie ma si wszystko „na miejscu"— jest to typo-

wy park buruazyi". Przy cikiej walce o byt wytworzy si

w odzi specyalny typ czowieka, znany pod nazw „lodzer-

menscli". Nie zbyt to sympatyczny dla naszego nawskro szla-

cieckiego spoeczestwa typ, ale „od odzian bije ycie i energia,

bije zapa do wywalczania niezalenyci stanowisk, wyrabiaj

w sobie pracowito i rzutko". Kady szczery Polak do odzi
jest cokolwiek uprzedzony i nawet niechtny, a jednak nie trzeba

zapomina, e jest ona wielkiem ogniskiem naszego przemysu, e
„w fabrykach jej pracuj przewanie nasi robotnicy, a jego miasto

i jego ludno niema wcale przyszoci niemieckiej".

Jak Pabjanice stanowiy poudniow redut ódzkiej twierdzy

przemysu, tak ku pónocy stany takie forty: to Zgierz i Ozor-

ków. Zgierz (22,000 m.) poczony jest równie kolej elazn
i kolej elektryczn z odzi. Jako osada fabryczna posiada ró-
ne, niezbdne przy licznym zbiorowisku ludzi, urzdzenia ogólne,

jak: ochrony, szpitale, przytuki, kluby i stowarzyszenia. Posiada

te i szko handlow. Z pamitek historycznych znajduje si tu-

taj obraz N. M. P. z dawnej kaplicy prymasów, obraz ulubiony

przez Gbickiego. Ozorków jest ju tylko ma osad fabryczn,

znacznie mniejsz ni towarzysze z okrgu ódzkiego.

Zaledwie 1 2 wiorst dzieli ten okrg od jednego z najstarszych

u nas grodów: od czycy. Wród rozlegych paszczyzn doliny

Bzury, wród niedostpnych dawniej bot i moczarów, wród ba-

gien i zaroli na sypanym grodzisku powsta gród, a w pobliu

niego wzniesiono póniej przepyszn kolegiat romask z cenne-

mi rzebami i wspaniaym portalem. Jest to obecna archikole-

giata w Tumie pod czyc, bowiem miasto nastpnie przenioso

si na suchsze i dogodniejsze miejsce. Obecna czyca posiada

9,000 mieszkaców, a o staroytnoci jej wiadcz ruiny zamku
królewskiego i stare kocioy. Tu u fary, gdzie mieszcz si adne
nagrobki renesansowe, w zakrystyi przechowuje si cenny reli-

kwiarz z XIII lub XIV wieku. Miasto posiada nad Bzur adny
cho niewielki ogród, a w miecie w poklasztornych gmachach



1 12

Riiin\- zamku pod owiczem

znajduje sie seminaryum nauczycieli ludowych. Okolice czN-
cy, brzmice legendami o dyable Borucie, bardzo malowniczy

przedstawiaj widok, zwaszcza na rozlegle bonia, gdzie wzrok
swobodnie mknie po zielonej równinie a ku kracom ioryzontu,

zamknitym stokowat wyyn góry w. Magorzaty. Nad ca-

ym tym obszarem panuj wyniose ciosow^e wiee o blinich n)-

maskich okienkach archikolegiaty tumskiej.

W niektórych wsiach ziemie s tu wyborowego gatunku, nad-

zwyczaj yzne porzecza, jak np. w Tumie, gdzie przy parcelacyi

pacono po 250 rubli za morg, co czyni 7,500 rb. za wók. Zie-

mia tu prawie ogrodowa, to te mieszkacy trudni sie warzyw-
nictwem, które ma obfity zbyt w Zgierzu i odzi.

Te dobre ziemie to ju krace yznych Kujaw. Od czyc\
przez stare wsie Topola Królewska i Witonia prowadzi szosa do

ruchliwego Kutna, którego wysokie wiee panuj nad równin.
Kutno (1 1,000 m.) nie posiada odlegej historyi, jak jego ssiadk.

czyca, stolica oddzielnego niegdy plemienia czycan. Ryo to

mae miasteczko, nie stanowice wanego centru na Kujawach,

gdzie zerodkowa wadze Wocawek, a nawet Gostynin. Dopiero

wybudowanie kolei i rozwój przemysu cukrowniczego na Kuja-

wach podniosy znaczenie Kutna. Cay krg cukrowni otacza

z rónych stron Kutno w biszem lub dalszem promieniu- Ostro-,
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wy, anisko, Sójki, Sanniki, Dobrzelin i w. in. stanowi waniej-

sze punkty przemysu cukrowniczego. By dostarczy do tych fa-

bryk materya surowy, plantuj tutaj olbrzymie any buraków cu-

krowyci, co nadaje kujawskim stronom swoisty typ. Duo cha-

rakteru dodaj okolicy jeziora gsto tu rozrzucone. Niektóre

z nich maj wysokie malownicze brzegi, jak np. Chodeckie, gdzie

urocza willa Helenówka ' wród parku na wzgórzu nad wiel-

k tafl jeziora tworzy zupenie szwajcarski krajobraz. Czasem

jeziora maj brzegi bardziej paskie, jak np. Przedeckie lub Lu-

bieskie. Te wielkie zbiorowiska wód stanow^i jedyn ozdob
okolicy, lasy bowiem na Kujawach dawno s zupenie wycite

i jedynie w bogatyci dobrach Brzezie i Wieniec znajduj sie naj-

wiksze na Kujawach obszary lene. Ze starych osad kujawskich

mona wymieni obecnie zupenie zamary Kowal, gdzie urodzi

si Kazimierz Wielki. Matka jego, okietkowa ona, Jadwiga,

pyna tdy istniejcym podówczas szlakiem wodnym z Wisy ku

Kruszwicy przez jezioro goplaskie. W pobliu, we wsi Kóbka,
pochowana jest Marya Wodziska, idea Chopina i Sowackiego.

czyca. Archikolegiata w Tumie.

1ó
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Wanym punktem starych Kujaw by Gostynin nad Skrw
(7,000 m.), stolica ziemi gostyskiej, z zamkiem królewskim na

wzgórzu nad rzek. W tym zamku mieszka wzity do niewoli

car Bazyli Szujski, a obecnie zamek zamieniono na koció ewan-

gelicki. Wogóle w tyci stronacli znajduje si wikszy ni gdzie-

indziej procent ludnoci ewangelickiej, bogate bowiem Kujawy

przycigny liczne gromady kolonistów niemieckici. Pomimo,

e od paru pokole osiedli oni w porzeczu Wisy, nie asymiluj

si jednak z ludnoci miejscow, a zazwyczaj nie umiej wcale

po polsku. Prenumeruj gazety niemieckie, maj swoje szkóki,

kocioy, kantoraty i yj yciem zupenie od reszty ludnoci zam-

knitem, zwaszcza w kolonjach bezporednio nad rzek lecych.

Oddalone bardziej od rzeki, lepsze utrzymuj z Kujawiakami sto-

sunki, zawsze jednak cis granic stanowi midzy niemi rónica

wyznania.

Z Gostynina trzy mile tylko do Wisy pod Pockiem i tylej

prawie do pobhskiego. Gombina (4,000 m.), z adnem budownicij

twem drewnianem. Std ku wschodowi, oparte o Bzur i czQcio-|

wo przechodzce za ni, rozcigno si Ksistwo owickie, nad-

zwyczajnie charakterystyczne i odrbne etnograficznie od otacza-

jcej je krgiem ludnoci. Stosunki w Ksistwie rozwijay si tro

ch inaczej, ni w reszcie Królestwa. Od XIII wieku wielkie do

bra owickie stanowiy wasno archikatedry gnienieskiej

a sam owicz by ulubion rezydency prymasów, zwaszcza gd^

stolic pastwa przeniesiono z Krakowa do Warszawy. Po upad

ku kraju klucz owicki stanowi wasno rzdu; Napoleon nada

go jako donacy marszakowi Davoust, a za Królestwa Kongresu

wego nadano go wraz z tytuem ksicym onie W. Ks. Konstan

tego, Joannie Grudziskiej. Od tej pory Ksistwo owickie stah

si prywatn wasnoci Panujcego. Ludno niegdy mniej uci

skana przez swych wadców kocielnych, oczynszowana wczenit

bo ju w 1827 roku, moga doj do pewnego dobrobytu i kultur)

Mieszkaj te Ksiacy po duych zamonych wsiach w chatac

wysokich i widnych, liczne poduszki, zdobne w haftowan

poszewki, pitrz si ku sufitowi. Biay obrus z frendzl zaciel

stó. Belki i ciany pokrywaj wzorzyste wycinanki, wystrz)

ganki z kolorowych papierów, u puapu zwieszaj si subte
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Skierniewice. "Widok z parku.

ne „pajki" ze somy i piórek, lub lepione z kolorowych opatków
„wiaty". W komorze w skrzyniacti le bogate przebarwne we-
niaki, mienice sie oranem i zieleni, adamaszkowe gorsety dziew-

czt tkane srebrem, szerokie w wielkie kwiaty zdobne wstgi i sznu-

ry paciorków. Wisz czarne lub ciemnogranatowe sukmany m-
czyzn o ponsowej podszewce i pasy szerokie, tkane w kolorach we-
niaków, wysokie czarne kapelusze filcowe, zdobne w galony

i sztuczne kwiaty, czasem zostanie „korona" z „pozotkami", w ja-

k ubiera si do lubu moda narzeczona, sowem niezwyky prze-

pych stroju, jedyny na caym obszarze Królestwa Polskiego.

Ksiak owicki jest nadzwyczajnie pobony, sowo „jegomo-

ci" jest wite i nietykalne dla niego. Analfabetów wród nich

prawie niema wcale, prenumeruj gazety ludowe, a w gospodar-

stwie s postpowi, hoduj na kach nad Bzur wyborne konie,

które ze synnych jarmarków owickich rozchodz si po caym
kraju, a niemao idzie ich i zagranic. Do bogatych licznych pa-

rafii Ksiackich nale Zaków, Kompina, Chrólin i inne. Ogni-

skiem jednak Ksistwa jest owicz (12,000 m.), dominujcy nad
ca okolic wyniosem!wieycami swej kolegiaty. Tu u pryma-
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sów, tych pierwszych, po królu idcych, potg, ley w podzie-

miach i kaplicach. Wysokiej artystycznej wartoci pomniki wznie-

siono ku ich pamici. Najcenniejszym jest w alabastrze rzebiony

pomnik arcybiskupa Uchaskiego, arcydzieo renesansu w obrbie

Królestwa. Marmurowe pomniki Przerbskiego, Firleja, Lesz-

czyskich i Komorowskiego, oraz bronzowe Lipskiego i Pramow-
skiego rónej bardzo s wartoci artystycznej. Obrazy, sprzty,

ubiory kocielne, ksigi, wszystko to czyni z kolegiaty istne muzeum
pamitek, jakiemi nawet Warszawa poszczyci si nie moe. Prócz

kolegiaty s tu jeszcze kocioy Pijarów i PP. Benedyktynek, oraz

par mniejszych. Z zamku arcybiskupiego zostao troch tylko

gruzów. Duo ruchu miastu dodaje gimnazyum realne, oraz dwa
due 1 niegdy bardzo synne jarmarki, na które zjedaj si kupcy

z zachodu, a sprzedajcy ze wschodu, a z nad morza Czarnego.

W pobliu owicza le dwie synne magnackie rczydencye: Ar-

kadya z bardzo ciekawym parkiem z koca XVIII wieku i Niebo-

Euiny zamku w Sochaczewie.
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Most na Bzurze pod Sochaczewem.

rów z paacem ks. Radziwiów, zawierajcym cenne zbiory obra-

zów, zbroi i pamitel^ historycznyci.

Szosa i kolej czy owicz za Skierniewicami (10,000 m.),

ulubion rezydency letni arcybiskupów, którzy tu i w pobliskich

yszkowicach mieli paace i parki. W Skierniewicach Krasicki

mieszka dugo i drukowa swe prace; obecnie paac jest rezyden-

cy Cesarsk. W kociele jest adny nagrobek prymasa Ostrow-

skiego. Skierniewice i okolice ich, dobrze jeszcze zalesione, s
ulubionem miejscem letniego pobytu Warszawiaków, a wielu z nich

zamieszkuje tu stale, dojedajc do Warszawy codziennie.

Gdybymy cofnli sl jeszcze do owicza, to stamtd niezbyt

daleko bdziemy mieli do Sochaczewa (7,000 m.), lecego rów-

nie nad Bzur, a poczonego z owiczem i szos i kolej. Bar-

dzo malowniczo przedstawia si ten stary gród mazowiecki na

wyniosym wzgórzu nad rzek. Na jednym pagórku pozostay

r«sztki królewskiego zamku, na drugim bielej mury i czerwieni

^j dach obecnego kocioa farncgo, a dawniej dominikaskiego
klasztoru, penego tradycyi o w. Jacku Odrowu, który s^pd



— il8 —

szed do ujcia Bzury, a po lewym jej brzegu cignie si^ droga na

Modzieszyn (cukrownia) i Kamion z olbrzymim gazem eratycz-

nym koo kocioa, ku Wyszogrodowi. Na wspomnianym gazie,

bardzo czczonym przez okoliczn ludno, znajduje si lad jakoby

stopy w. Jacka.

W pobliu Sochaczewa, pod malowniczym Trojanowem, wpa-

da do Bzury Utrata, najwikszy jej prawy dopyw. Nad jej bie-

giem o par wiorst od Sochaczewa ley w przelicznej dolinie

wie elazowa Wola, gdzie urodzi si Chopin. Dotd pozosta

stary wierk koo dworu, gdzie stawiano maemu Fryderykowi

szpinet pod drzewem, szpaler lipowy nad Utrat i wielka kpa
olch na stawie. Zaktek cay, peen poezyi i smtku, zupenie har-

monizowa z wrodzonem usposobieniem chopca, skonnego do

melancholii.

Czworobok pomidzy lewym brzegiem Wisy, a prawemi

brzegami Utraty i Bzury zamkn szcztki olbrzymiej niegdy

puszczy Kampinowskiej. Do dzi zostay tam due obszary lene,

a rodkiem tego pasa cignie si botnista pena mokrade dolina.

Koció Bernardynów w Piotrkowie.
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iprzez któr, wedug opowiadania miejscowej ludnoci, „dawniej

Wisa cliodzia". Uczeni geografowie równie stawiaj hypotez,

e niegdy tu szo ]s:oryto Wisy w bardzo odegej dobie, nim prze-

suno si liu pónocy i oparo o wyniosy brzeg pojezierza Ba-

tyckiego.

Na poudnie od Utraty znów spotykamy silnie rozwinity

przemys cukrowniczy. Stoj tu liczne cukrownie, jak: Oryszew,
' Guzów, Hermanów i inne, a ju w pobliu kolei Wiedeskiej roz-

win si w yrardowie wybitny przemys lniany i baweniany,

produkujcy wielkie iloci pócien i biayci perkali na rynki Kró-

lestwa i Cesarstwa.

Aby opuci ju ziemie, lece po zacliodniej stronie linii kolei

wiedeskiej, jeszcze naleaoby wspomnie najbardziej poudniowe

miasto krainy Wielkich Dolin: Wielu (7,000 m.), skd ju rozpo-

czyna si górzysty skalny grzbiet Krakowsko-Wieluski. Wielu,
wybitny gród Wielkopolski, obecnie wiedzie ywot senny i cichy,

jak znaczna wikszo naszych dawnych miast. Brak komunikacyi

kolejowej trzyma go zdaa od ruchliwego ycia wikszych zbio-

rowisk ludzkici. Od Wielunia, przeciwszy dolin Warty i Wi-

dawki, przez mae osady Szczerców i Bechatów, mona dojecha

do trybunalskiego Piotrkowa, starego grodu o wielkiej przeszoci,

maej teraniejszoci i bardzo wtpliwej przyszoci. Pomimo
swoich 30000 mieszkaców. Piotrków yje sztucznem yciem
urzdów i zerodkowanych tu wadz. Wszystkie energiczniejsze

i wybitniejsze jednostki chonie ze bd pobliska ód, bd nie-

zbyt odlege Warszawa i Zagbie. Z wielkiej przeszoci nie zo-

stao tam nic, szcztki zamku królewskiego znacznie obecnie zmie-

nione i przerobiane. W kocioach osobliwoci niema adnych,
adne tylko zostay malowida alfresco w kociele Pijarów; z try-

bunau nie zostao ani kamienia. Nawet Strawa, co kiedy liczne

myny i folusze sukiennicze poruszaa, dzi staa si malekim cu-

chncym rynsztokiem.

Obecnie ycie zbiorowe Piotrkowa dalekie jest od ruchu Ka-

lisza lub Lublina. Monotonny spacer po ulicy Kaliskiej lub „na

budki", czasem malutki wieczorek w sali Towarzystwa Dobro-

czynnoci, gdzie w sutcrynie jest przytuek dla starców, a nad nim

sala taneczna,—oto i wszystko. Niezmiernie obumare miasto.



120 —

Baszta zamkowa w Rawie.

Gdyby zarzd gubernii przeniesiono do odzi, o co ód stara

si oddawna, i przeniesiono std wszystkie wadze gubernialne,

sdowe, lekarskie, budowlane i t. p., Piotrków zeszedlby do rzdu
maych miasteczek powiatowycti.

Bardzo przyjemn wycieczk z Piotrkowa mona zrobi ko-

lejk wzkotorow o dwie mile nad Pilic, do Sulejowa. Na le-

wym brzegu rzeki stoi mae miasteczko, a przed nim kilka wielkich

wapiennych pieców ciele dymy po wybrzeu. Wypalaj tu synne

wapno sulejowskie, cenione bardzo w budownictwie, a na brzegu

prawym wznosi si nadzwyczajnie malownicze opactwo Cyster-

sów sulejowskich. Widok na opactwo jest zachwycajcy. Ogrom-

na masa murów, kilka wie i baszt z rónych epok, poczynajc

od naronej gotyckiej, dachów^k krytej, czworoktnej baszty, a do

barokowej miedzianej bramy wjazdowej i obrzydliwej wspócze-

snej cynkowej sygnaturki, mnóstwo rónej wielkoci i pochyoci
dachów zdaleka czyni wraenie duego miasteczka, rozrzuco-

nego na wzgórzu nad rzek. Koció opactwa wewntrz zacho-

wa w murach czyst romaszczyzn XII wieku; pozostaa ona
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W efektownym kapitularzu, wspartym na jednym tylko filarze,

fcachowao si wiele piknych rzeb otarzowych, zwaszcza za
otarze czarne marmurowe z alabastrowemi rzebami s wysoce

irtystyczne.

W czworoboku midzy lewym brzegiem Pilicy i Wisy a plan-

em drogi elaznej Warszawsko- Wiedeskiej, gdzie rozcigao si

u dawne ksistwo Mazowieckie, ciekawsze osady ludzkie zgro-

nadziy si nad biegiem rzek. Spotykamy tu stary biskupi gród

vVolbórz, a niedaleko ode fabryczny Tomaszów, nalecy do

kackiego okrgu ódzkiego. Tomaszów posiada 22,000 miesz-

aców, wyrabia sukno, korty, dywany, zapaki i t. d. Nad Pilic,

nidzy Tomaszowem, Raw, ku Skierniewicom, cign si wielkie

asy Ksistwa owickiego, ulubione miejsce polowa. Nad Pilic

lozostay szcztki zamku i kocioa w Inowodzu, kocioa stawia-

lego przez Wadysawa Hermana; dzi w lesie pod Inowodzem
^obudowano wille, chtnie najmowane na lato przez fabrykantów

ódzkich i tomaszowskich. Dalej z biegiem Pilicy spotykamy Nowe
Miasto, gdzie w piknym parku, nieco zaniedbanym, na wzgórzach

lad rzek mieci si zakad hydropatyczny, sabo uczszczany,

l^dy komunikacya z N. Miastem do jest uciliwa. Mieci si
j:u take bardzo odwiedzany przez pobonych klasztor 00. Kapu-

bynów. Czasem tygodniami przebywaj tu poboni na rekolek-

cyach i wiczeniach religijnych. O cztery mile std, na drodze

ku Skierniewicom, ley adne miasto Rawa (8,000 m.) nad rzek
Rawk, z systematu Bzury, Par kocioów, olbrzymie mury ko-

legium jezuickiego i baszta po starym zamku ks. Mazowieckich
nadaj mu wiele malowniczoci. W kociele farnym znajduje si
cenna chrzcielnica bronzowa i adnie rzebiony chór.

Z Rawy przez Biae Rawsk idzie droga do Grójca (6,000 m.),

stojcego przy szosie Warszaw^a-Kraków. Grójec, miasto nad-

zwyczaj stare, obecnie adnych ladów swej staroytnoci nie po-

siada. Cz murów prezbyteryum kocioa farnego utrzymaa
cechy gotyku, zostaa te i chrzcielnica gotycka, adnie w piaskow-
cu rzebiona, W odlegoci wiorsty od miasta znajduje si may
folwarczek, zwany obecnie Generalszczyzn, gdzie urodzi si
Piotr Skarga-Pawski. Z Grójca trakt krakowski dy ku poud-
niowi i przecina Pilic pod Biaobrzegami. O par wiorst std

16
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Eadom. Ulica Lubelska.

znajduje si mae miasteczko Przybyszew, synne ze swego warzy

wnictwa na yznycti porzeczacli. Warzywnictwo przybyszewski(

syno ju w XVI wieku, a ogórki przybyszewskie stanowi i dzi

jeszcze artyku bardzo ceniony na targa cti warszawskicti.

W dalszym cigu na lewym brzegu Pilicy stoi równie bardzr

stary gród Warka, który mia dawniej niemae znaczenie, skon

nawet w obrbie Warszawy mamy plac Warecki i ulic Warecka

Czarnecki wygra tu wietn bitw ze Szwedami, przeprawiwsz

si wpaw przez wezbran Pilic. Dzi ubogie to i cicie miasteczko

Nareszcie pod Mniszewem wpada ju Pilica do Wisy.

Na brzegu lewym Wisy, midzy Mniszewem a Warszaw-

ciekawszymi punktami s Czersk i Góra Kalwarya. Czersk dun:

nie wznosi swoje trzy baszty na wzgórzu nad okolicznemi kam
Wisa bowiem oddalia si ode znacznie. Syny niegdy czei

skie piwa i czerskie sukna, co szy do Anglii i Flandryi. Dzi synj,

tylko czerskie piaski, na które ju Zygmunt Stary narzeka. Widoj:

z zamczyska czerskiego na okolic jest przepyszny. Najbliej, n

drugim cyplu wielkiej zatoki wzgórz stoi miasto Góra Kalwaryfj

„miasto wielkopitkowe", wedug odezwania si Kriisickiegc'

fundator bowiem tego miasta, biskup Wierzbowski, cicia lu oc
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worzy Kalwary jerozolimsk. Pobudowa tu wic „dom Pi-

ata, dom Heroda, most przez Cedron, lecz bez rzeczki". Zarto-

Dliwy Krasicki narzeka w podróy, e tyle tu Boskiej chway, ale

ije niema co, i z swobod woa do Góry Kalwaryi: „ycz tobie

najgorcej, mniej kocioów,—karczem wicej". Z planów Wierz-

bowskiego jego jerozolimskiej fundacyi, jedynie wspaniale udao
si zasiedli j ydami. Zamieszkuje tu zwykle jaki niezmiernie

iuczony rabin, do którego z caego kraju zjedaj si wyznawcy.

W szabasy i doroczne wita ydowskie mona tu widzie nad-

zwyczaj charakterystyczne sceny i typy: wielkie lisie czapki i ata-

sowe chaaty i twarze portretowe. W okresie wit jesiennych

maa brudna sadzawka w miasteczku otoczona jest wiecem mo-

dlcych si. Kolejka wzkotorowa przez Piaseczno czy Gór
Kalwary z Warszaw.

Na prawym brzegu Pilicy trójkt midzy ni, a lewym brze-

^

giem Wisy, zaja nizina Radomska, gdzie na wygodnym trakcie

I

[u podnóa wyyny maopolskiej stan bardzo starodawny i wy-
' 'bitny w dziejach Radom (30,000). Pooenie jego na wanym
szlaku handlowym u podnóa wyyny, blizkie poczenie z bro-

dami przez Pilic pod Biaobrzegami i przez Wis pod Gór Pu-
' awsk, zapewniay mu wybitne miejsce w szeregu miast dawnej

Polski. Najwikszy rozkwit Radomia przypad na koniec XV
;

i poow XVI wieku pod panowanie Kazimierza Jagielloczyka

I

i jego synów. Tu odbyway si sejmy, na które atwo mogli zbie-

' ra si reprezentanci zarówno z Mao-, jako te i z Wielkopolski,

mogli przybywa tu ssiadujcy z za Pilicy Mazurzy, jako te

Badom. Besuraa obywatelska.
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Radom. Koció faruy.

Z za Wisy Podlasiacy, a posom litewskim i pruslcim bliej byo
tu, ni do stoecznego Krakowa.

Pomimo swego blasku, Radom, po przeniesieniu stolicy do

Warszawy, upada coraz szybciej i dopiero par ostatnich dzie-

sicioleci spowodowao rozwój starego grodu. Koleje losu jak-

gdyby zmioty z tego miasta cay jego staroytny ciarakter. Lu-

blin, Pock, Kalisz lub Kielce znacznie wicej posiadaj pamitek,

anieli ten wybitny niegdy gród. Ani z zamku, ani z licznyci

kocioów nic prawie nie zostao. Jedynie fara ze sw wie ka-

zimierzowsk i kaplicami mieszczan radomskich ze zotej doby

miasta pozostaa. Koció Bernardynów najzupeniej jest pospo-

lity. Miasto po przeprowadzeniu kolei wzroso, lecz dalszy roz-

wój znacznie wstrzymao usunicie std zarzdu drogi Iwangrodz-

kiej, po skupieniu jej przez rzd. Ma jednak miasto elektryczne

owietlenie, ma dwa adne ogrody, yje do ruchliwie, ma arty-

styczne popdy,—synne naprzykad byy tu przedstawienia oper

moniuszkowskich, wcale dobrze wykonywanych siami miejsco-

wych amatorów. Nadto jedyny Radom, oprócz Warszawy, po-

siada bezpatn czytelni przy Towarzystwie Dobroczynnoci.

W Radomiu schodz si liczne drogi bite, zarówno pnce si^

pod gór wyyny Maopolskiej drogi poudniowe, jako te i róW'
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ne, paskie drogi, cignce si ku pónocy. Ku poudniowi przez

synny ze swyci jarmarków Skaryszew, dy droga ku malowni-

czej Iy, stanowicej ju bastyon waów poudniowej wyyny.
Tu pod wyniosem wzgórzem zamkowem, gdzie pozostay szczt-

ki biskupiego zamku, rozcigno si miasteczko ze swemi piecami

garncarskiemi, z któryci wyroby szy dawniej daleko ku Wile,

a z wod a do Baltyckicti portów.

Na wsciód od Radomia przez ruciliwy Zwole, gdzie spo-

czy w pobliu ukochanego Czarnolasu zwoki Jana Koclianow-

skiego, dociera droga do Góry Puawskiej, std za przeprawa

przez Wis^ prowadzi ju do stromy cli stoków wyyny lubelskiej

pod Puawami.
Nareszcie szosa w kierunku pónocno-wschodnim czy Ra-

dom z Kozienicami, które niegdy stay nad Wis, a dzi s od-

dzielone od niej parowiorstow nadzwyczajnie yzn nizin Ko-

nick. Na yznym powilu rozwino si tam warzywnictwo.

Midzy Radomiem a Kozienicami, okoo Jedlni, cigna si nie-

gdy wielka, obfitujca w zwierzyn, puszcza Kozienicka, z której

pozostao jeszcze sporo lasu. Obszar ten uznawano za bardzo

zdrowy. Tu schronia si przed zaraz morow ona Kazimierza

Jagielloczyka i w Kozienicach wanie urodzi si królewicz, pó-
niejszy Zygmunt Stary.

Midzy Radomiem a Pilic cign si ubogie ziemie okoo
drobnych, biednych miasteczek, jak Przysucha, Gielniów, Drzewica,

Odrzywó, Przytyk, Wolanów, Gowaczów i Ryczywó, mao zaj-

mujce i nic nie przedstawiajce ciekawego, skoro nawet Krasicki

z niechci pisa: „O Ryczywole zamilcze wol".
Dotychczas rzucilimy okiem na ziemie lece w Krainie wiel-

kich Dolin po lewym brzegu Wisy. Nim przerzuci si wypadnie
na brzeg prawy, zatrzymamy si jeszcze duej w miecie, które

zajo wyniose wzgórze po lewym brzegu rzeki, w najwikszem
miecie kraju, w Warszawie.

Uboga wioska wród puszcz, ndzna osada lena w tym cza-

sie, gdy stoeczne grody Kruszwicy, Poznania, Krakowa lub Poc-
ka pyszniy si ze swych królewskich i ksicych tronów, siedziba

dzikiego zwierza, gdy pobliski Czersk bód niebo basztami zamku
i wieycami licznych kocioów, Warszawa niesychanie szybko
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pocza wzrasta, wyprzedza
swoich poprzedników, pocho-

na Icsicy Czersk, wybia si

nad Pock, zblady przy niej stare

piastowskie grody wielko- lub

maopolskie, signa wreszcie

po królewskie stoeczne bero,

które zoy jej pokornie Jagiel-

loski Kraków.

Rozpd pastwa ku pónoco-

wschodowi sprzyja rozwojowi

tego rodkowego punktu ziem.

Nie móg utrzyma stoecznego

charakteru Kraków, lecy na

skraju pastwa u podwala Karpat,

ani wysunity jak stranica ku

zachodowi pod Brandenburskiego

drapienego ssiada Pozna. No-

we denia pastwa, nowe inte-

resy, nowa dynastya w nowym
ulokoway si miecie. Ale nie

bya to ju doba rozkwitu Zyg-

muntowskiego soca. Toczyo
si ju ono z zenitu ku zachodo-

'wi. Zmrok pocz naciga ca-

un niepowodze, gromy waliy,

w blasku dziejowych byskawic

zadrao ze zgrozy miasto. Burza

wymiota ze pamitki wieków,

ledwie gdzieniegdzie pozostay

szcztki blasku.

Ale yciodajna rzeka, wygo-

dne pooenie rodkowe na szla-

ku wielkich dróg handlowych, za-

mieniajce je na punkt wymia-

ny podów poudnia i pónocy,

wschodu i zachodu, przedziwna



ruchliwo i energia zamieszkujcego je ywiou—sprawiy, e
miasto wznioso si znowu i w ostatnici paru dziesicioleciaci

nadzwyczajnie szybko wzrasta i rozwija si potnie.

Rozwój ten rozpar ciasne mury starej Warszawy, rozla sze-

roko ycie po otaczajcyci j osadaci i wioskacli, zbi je w jedno

miasto, a z ici przeszoci pozostay jedynie nazwy, jak: Leszno,

Grzybów, Muranów, Koszyki, Solec lub Ujazdów. Ten rozpd
przelewa si i teraz za linie okopów i rogatek; odlege przedmie-

cia, jak Wola, Czyste, Ochota lub Mokotów^ w niedugim czasie

wejd w obrb miasta, a za lat kilkadziesit bd si dziwili ludzie,

suchajc o lasach i doach w obrbie Mokotowa, jak dzi z po-

dziwem i umiechem sucha si opowiadania staruszka, e jego

matka wyjedaa z Warszawy na Chmieln na letnie mieszkanie.

Szybki jednak ten i jak gdyby dorobkiewiczowski rozkwit

miasta wyciska swoje pitno na jego charakterze. Brak tu zupe-

nie pewnej monumentalnoci w typie budowli, w planach ulic

i placów. Jedynie kocioy liczne i wspaniae stanowi pod tym

wzgldem wyjtek. Reszta to tylko w znacznie, znacznie lepszym
• gatunku ód, stawiana ywo, gorczkowo, z popiechem, aby

prdzej, aby si gdzie pomieci. Wyci stary park, pokraja

w wskie ulice obszerny plac, obudowa je szablonowemi kamie-

nicami, gdzie za due pienidze ma si mae pokoiki i zupenie

ciemne podwórka, oto przewodnie haso rozwoju Warszawy. Ten

Warszawa. Plac zamkowy.
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Warszawa. JStare miasto.

gorczkowy ruch wyciska swe pitno i na sposobie ycia miesz-

kaców i na ich charakterze. Nigdzie na wiecie nie jest ludziom

tak pilno, nie zdaj z tak zajtemi, zafrasowanemi minami po

ulicach, jak w Warszawie. O kadej porze dnia ruch jest wielki,*

peno doroek, wozów i powozów, peno szybko biegncych prze-

chodniów, a
Jak kade wielkie miasto posiada Warszawa bardzo róne

w swym charakterze dzielnice, gdzie pomiecia swoich 771,382

mieszkaców. Dzielnica kada ma nietylko swoisty wygld ulic

i domów, ale te i mieszkacy jej maj niezmiernie odmienny

typ, a stay mieszkaniec miasta umie okreli, w której dziel-

nicy zamieszkuje spotkany przechodze. Najstarsza, która zaj-

muje czworobok rynku Starego Miasta wraz z przylegemi ulicami

-to Jask, Piwn, Dunajem, Gobi, Krzywem Koem, Brzozo-

w i in., ma- najwicej typowego charakteru, ma nawet swego

piewc: Or-ota, który wyczu niezmiernie charakter tej dzielnicy

i zamieszkujcej j ludnoci. Dzielnica ta stana waem starych

kamienic ku Placowi Zamkowemu, skd posg Zygmunta III na

wyniosej kolumnie zwrócony jest w stron dawnej zamiejskiej

dzielnicy, w stron Krakowskiego „Przedmiecia", gdzie poczyna

si wykwintna okolica miasta. Krakowskie Przedmiecie, dalej

Nowy wiat, a ku Alejom Ujazdowskim— to elegancki wiat,
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5wiat ludzi zamonych. Tam s paace monych i domy bogaczów,

dedliska wiedzy i sztuki, pomniki chway i mioci, witynie wy-

v\vintnego wiata, jak koció PP. Wizytek, lub wiecznie napenio-

ny ludaoci koció S-to Krzyski z napisem „Sursum corda!" Do
tej dzielnicy przylega duy, zamony obszar, a do ulicy Marsza-

kowskiej, stanowicej niezmiernie dug, równoleg do poprzed-

niej, lini. Obie przecina wspaniaa, szeroka droga Alei Jerozo-

limskich. Dzielnica za Alejami jest nowa zupenie; ulice przeci-

najce Marszakowsk, jak: Nowogrodzka, Zórawia, Wspólna,

Hoa, Sadowa, Wilcza, Pikna i Koszykowa, s ulubion siedzib

urzdniczego wiata Warszawy, który biura swe ma rozrzucone

przewanie w starych dzielnicach, lecz mieszka tutaj najchtniej.

Wielki czworobok midzy Marszakowsk, Królewsk, elazn
i Alejami zajli drobni mieszkacy ze wiata kupiecko-urzdniczego.

Jest to dzielnica ubosza od poprzedniej, zamieszkana przez urzd-

ników kolejowych w okolicach Chmielnej, Zotej i Siennej, gdy

pooone za niemi lisk, Pask, Tward i Grzybowsk, a ku

elaznej Bramie, zamieszkuj drobni handlarze ydowscy, operu-

jcy na placach Grzybowa i elaznej Bramy.

Za ulic elazn, a ku okopom miasta, zaja dzielnic lud-

no robotnicza i rzemielnicza, pracujca w lecych tu fabrykach

Warszawa. Uiiea Mar^zaikow^ika.

17
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Handtkego, Ortweina lub Bormana, w warsztatach kolei Wiede-
skiej i wielu innych drobniejszych.

Od dugiej linii Krakowskie Przedmiecie-Nowy wiat ku Wi-

le zalega wazka, duga dzielnica Powila, która rozpoczyna si

paacami i parkami, jak Frascati, Konserwatoryum muzyczne, Dy-

nasy, Uniwersytet, ogrody Wizytkowski i Karmelicki, spada ze

wzgórza zieleni drzew i krzewów, a koczy si na paszczynie

dawnego dna Wisy, ubogiemi ulicami, jak: Dobra, Browarna, So-

lec i Czerniakowska— siedzibami bardzo biednej ludnoci, pracujcej

bd nad Wis, bd w fabrykach dzielnicy nadrzecznej
^
jak: Ga-

zownia, Lilpop albo Rudzki. Koczy si ta dzielnica wstrtnym
pobrzeem, penym mieci i olbrzymich tumanów kurzu, w którym

na patach szarej trawy bawi si dzieci nad rzek. Ta dzielnica

nadrzeczna, pomimo swej przepiknej panoramy na drzewa i ki
Saskiej Kpy, na domy i dachy Pragi, nad któr majestatycznie

wznosz si wspaniae wieyce kocioa w. Floryana, jest naj-

wstrtniejszym kopciuszkiem miasta.

Do bogatych dzielnic miasta naley obszar zamknity ulicami

Trback, Kotzebue, Senatorsk, Bielask, obejmujcy plac Tea-

tralny z gmachem teatrów i ratuszem obecnym, z dawnym paa-

cem Prymasowskim, wspaniaemi sklepami na wszystkich ulicach.

Do dzielnicy tej zaliczy naley i plac Bankowy z gmachem b. Ban-

ku Polskiego i paacem Bkitnym, obecnie ordynacyi Zamojskich.

Nastpnie za Rymarsk, Lesznem, Nowolipiem, Dzieln, a do

kraców miasta, znów zalega dzielnica ubosza; na pocztku jej

zna jeszcze zamone ródmiecie, lecz dalej stopniowo zamono
zmniejsza si, a przechodzi w mae domki ulicy Smoczej lub Wol-

no, w wielkie garbarnie przy uhcy Okopowej, w dugi szereg

parterowych domów ulicy Wolskiej i budzcych groz i obaw
ulic Karolkowej, Mynarskiej lub Górczewskiej.

Nareszcie, od ulicy Dugiej a pod plac Broni, ku esplanadom

Cytadeli, cmentarzowi Powzkowskiemu i dworcowi drogi Nad-

wilaskiej, cay obszar zaja ludno ydowska, grupujca si.

bd na bogatych Nalewkach, bd na uboszej Franciszkaskiej,

bd w zupenie ndznych sklepikach i budach ulic Nowiniarskiej,

Bonifraterskiej lub Woowej. ydzi rozrzuceni s po caej War-

szawie, mieszkaj zarówno w najwspanialszych domach Alei Ujas
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Warszawa. Krakowskie Przedmiecie.

zdowskich, jako te i rozpaczliwie biednych zaktkach Powila lub

zaukach koo Okopów; gówny jednak i jak gdyby jednolicie

zwarty odam tej ludnoci, obsiad plac Muranowski z przylegemi

do ulicami. 275,000 ydów warszawskich zajo tu obszar mie-

szkalny. Niesychanie ciekawe s tutaj olbrzymie skady hurtowe

towarów w dugich podwórzach Nalewek. Od gbokich suteryn,

a ku dusznym pokojom czwartego pitra, wszystkie pomieszcze-

nia przepenione s materyaami do handlu. Tu jest serce handlu

Warszawy i Królestwa Polskiego. Std id ogromne adunki na

rynki Cesarstwa i Wschodu, i tu wracaj strumienie zota za po-

rednictwo. Mnogie miliony kapitau le i pitrz si w tyqh

skadach. Ale wracajce potoki zota spywaj tylko ku pewnym
wybitnym jednostkom. Ogó mrowia, zajtego przy ekspedycyi

tych milionów, jest biedny i wyzyskiwany z ca bezwzgldnoci.
Mieszka i odywia si rozpaczliwie, na zgarbionym grzbiecie nosi

zrudziae i postrzpione achmany, umysem pogrony jest w ciem-

nocie.

Przybywajcego z zachodu czy ze wschodu przybysza uderza

w Warszawie przedewszystkiem szalony ruch i gwar uliczny.

Cudzoziemcy zdumiewaj si nim, a i nasi prowincyonalici patrz
na oszoomieni. Przybysz z zachodu dziwi si niepomiernie piei^-

wotnemu urzdzeniu dworców kolejowych. Lecy w ródmje-
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ciu dworzec Wiedeski ledwie e mógby istnie w jakiem dziesi-

tego rzdu miecie Europy zachodniej; dworce kolei prawego brze-

gu Wisy, stojce bardzo daleko od miasta na praskiem przed-

mieciu, s równie niewygodne, brudne, ciasne i niesycianie da-

lekie od wietnycli dworców centralnych Europy, jednoczcych

w rodku miasta wszystkie linie. Dworzec centralny naley do

tych chimer, co elektryczno i bulwary. Przybysza uderzy rów-

nie szablonowo miasta i brak ogrodów, Tyle okrzyczany

ogród Saski, piknie i starannie utrzymany, jest prawdziwem

dobrodziejstwem dla zamonego ródmiecia, ludno ubosza

niema do dostpu. liczne aleje kasztanowe, starannie utrzy-

mane kwietniki, stylowe saskie posgi alegoryczne, imponu-

jca kolumnada dawnego paacu saskiego, sowem pikna, arty-

styczna cao zepsut zostaa przez spor ilo niezgrabnych kio-

sków i brzydki budynek teatru Letniego. Tradycye, gdy zbiera

si tu rokokowy wiat z paaców Saskiego, Bruhlowskiego i Bkit-

nego, miny dawno. Wykwintny warszawiak przebiega przez

ogród, jedynie dc z Marszakowskiej ku Niecaej lub z Saskiego

Placu za elazn Bram. Ogród sta si dla niego jedynie arte-

ry komunikacyjn. Pomimo swego pooenia w ródmieciu

ogród Saski nie bywa przepeniony. Gwarno tu tylko od ma-

ego wiatka dzieci, a napenia si ogród spacerujcymi tylko

Warpzava. Ogród SaskK
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!W soboty i niedziele po kociele. Po poudniu bowiem warsza-

wiacy chtnie wybieraj si za miasto: wic do Czerniakowa, Wi-

lanowa, Piaseczna lub Czerska; do Jabonny lub Wawra, rzadziej

na Bielany, gdzie dosta si trudniej.

Oddawszy Saski ogród na pastw pracowników i pracownic

handlowych z ulicy abiej, Granicznej i elaznej Bramy, co na-

dao mu typ, zbliony do sawnego z tego powodu ogrodu Krasi-

skich, zamoniejsza ludno Warszawy korzysta ze spaceru w Ale-

jach Ujazdowskich, parku Ujazdowskim i azienkach.

Aleje s rzeczywicie, a raczej byy przeliczne w pikne

popoudnie lub pónym wieczorem, gdy ksiyc dugie cienie

drzew sa po chodnikach. W ostatnich czasach cz Alei, po-

midzy placem w. Aleksandra a Pikn, zabudowano due mi do-

chodowemi kamienicami, powstay skromne sklepy z artykuami

codziennego uytku; Aleje zeszy do roli szerokiej ulicy, zasadzo-

nej drzewami. Od Piknej obraz troch si zmienia. Po jednej

stronie przylega do nich prawdziwie pikny, niedawno zaoony,
park Ujazdowski, dalej za Agrykola ogród Botaniczny, nareszcie

azienki, cae morze, cae rozlege wodospady zieleni, staczajce

si po wzgórzu na paszczyzny dawnego koryta Wisy. Ogród
Botaniczny dawniej by bardzo uczszczany, dzi jednak mniej

znacznie. Czsto tylko bram do przychodz staruszkowie, re-

gulujcy zegarki pod zegarem obserwatoryum astronomicznego.

Park azienkowski zawsze jest zwiedzany z przyjemnoci,
rzadko jednak kto z Warszawiaków oglda paace azienkow-
skie, chyba e ma gocia z dalekiej prowincyi i chce mu pokaza
osobliwoci miasta. A w paacach s rzeczy bardzo godne wi-

dzenia: portrety i malowida cienne, marmury i sprzty, duo pa-

mitek po Stanisawie Augucie, który miowa ten swój paacyk
letni.

Zamek królewski ze sw pikn fasad i tarasem od strony

Wisy wita przybyszów, przyjedajcych statkami po rzece lub

od strony praskiej. Pikne sale: mah*nowa, tronowa, cisowa, b-
kitna i par innych, znakomite daj wiadectwo o gucie i artysty-

cznych popdach wadców zamku i kraju. Kryta galerya czy
zamek z gówn wityni miasta, archikatedr w. Jana, piknym
gotyckim kocioem o bardzo piknej architekturze. Dawniej pres-
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i jwej. Na ogó biorc, Warszawiacy s bardzo poboni, cae nie-

jdzielne przedpoudnie liczne kocioy Warszawy s zapenione,

!a podczas uroczystej sumy tumy, nie mieszczce si we wntrzu
'kocioa, zalegaj sciody i place przed kocioem, modlc sie z od-

krytemi gowami na skwarze, wietrze lub mrozie.

Po za kocioami Warszawa wspaniaycti gmactiów nie po-

I siada prawie wcale. Ratusz miejski stoi naprzeciwko teatru. Po-

I

siada on kilka adnyci sal, z których najefektowniejsza jest sala

Aleksandrowska. Za ni mieci si pikna sala portretowa, od

I

góry do dou zawieszona portretami dziaaczy Sejmu Czteroletnie-

i go, oraz prezydentów miasta. Najstarszym portretem jest prze-

! niesiony tu ze staromiejskiego ratusza wizerunek Anny ks. Mdzo-

1 wieckiej z dwoma synami, co spoczli w farze -to-Jaskiej. Jest

te duy portret Stanisawa Augusta: Posiada' jeszcze ratusz sal

sztandarow, gdzie ceciy miejskie przechowuj swe sztandary.

Artystyczne i naukowe ycie Warszawy upywa na koncer-

, tach, wystawach, teatrach i odczytach. Dzia koncertowy uja
; ostatniemi czasy w swe rce Filharmonia, a uja go z tak potg
rodków, e odrazu podkopaa wszystkie inne instytucye muzycz-

' ne, które od czasu utworzenia Filharmonii bardzo szybko chyl si
i ku upadkowi. Wystawy malarskie i rzebiarskie urzdza Towa-
rzystwo Zachty Sztuk Piknych w nowo wzniesionym przez sie-

Warszawa. Plae Krasiijkicb.



136 —

WaiszHwa. Most na Wile.

bie gmachu z godem „Artibus". Prócz „Towarzystwa" jest kilka

salonów prywatnych wystaw malarskich; do najruchliwszych na-

ley salon Krywulta, który zaznajamia Warszaw z wielu cennemi

okazami sztuki zachodnio-europejskiej, sprowadzanemi peryodycz-

nie. Muzeów miasto nie posiada; pozosta tylko zajmujcy zbiór

obrazów z dawnej szkoy sztuk piknych.

Muzeum przemysu i rolnictwa posiada cenne zbiory etnogra-

ficzne. Urzdza ono zwykle dwie serye, wiosenn i jesienn, od-

czytów popularnych z dziedziny przyrody. Odczyty te zdoby-

waj sobie coraz wiksze powodzenie, a wprowadzone od nie-

dawna odczyty krajoznawcze zaznajamiaj publiczno warszaw-

sk z osobliwociami wasnego kraju, który przez ogó mao jest

znany.

Warszawianie w yciu swoim wielkie znaczenie nadaj tea-

trowi, powicajc mu wiele czasu i zajcia. Gówne teatry War-

szawy s rzdowe i posiadaj monopol, okadajcy podatkiem,

równajcym si Ye czci dochodu, inne przedstawienia wieczor-

ne. Skutkiem tego innych staych teatrów w miecie niema, przy-

najmniej w zimie. W lecie zjawiaj si trupy prowincyonalne,

dajce przedstawienia w ogródkach. Teatr rzdowy posiada

trup operow, baletow, dramatyczn i operetkow. Opery, ba-

lety i wystawne tragedye daje Teatr Wielki, dramaty i komedye

Teatr Rozmaitoci w zimie, a Letni w lecie, operety i farsy Teatr
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Nowoci lub Nowy. Balet, synny kiedy w Warszawie, obecnie

niema powodzenia i suy bardziej jako czynnik pomocniczy w ope-

rze i operecie.

Uboga ludno ma obecnie tani Teatr Ludowy, dajcy sztuki

mieszczaskie i ludowe, oraz sensacyjne melodramaty. Nadto
' w niedziele i wita odbywaj sie w parku na Pradze zabawy

ludowe z hutawkami, karuzelami, „górami amerykaskiemi" i t p.

Dodamy jeszcze par sów o Pradze, wielkiem przedmieciu,

czcem si z Warszaw za pomoc duego elaznego mostu.

Most budowany blizko 50 lat temu, dziwo wielkie na owe czasy,

dzi do potrzeb milionowego prawie miasta jest zbyt szczupy,

zwaszcza, e dworce kolejowe, stojce na brzegu praskim, daj
duo ruchu w t i tamt stron. Drugi most, kolejowy, koo Cyta-

deli, jest prawie bezuyteczny, stoi na kracu miasta, jest tak waz-

ki, e tylko jeden wóz moe po nim przejecha, a chodników dla

pieszych niema wcale. Gwatownie potrzebny trzeci most ma po-

wsta w czasie najbliszym na przedueniu Alei Jerozolimskiej.

Dawna Praga staa naprzeciw starej Warszawy, lecz po sztur-

mie Suworowa ta cz przedmiecia ju si nie podniosa. Na
miejscu jej powsta teraniejszy Park praski. Ostatniemi czasy

Praga zmienia si do niepoznania. Dawne targi na woy, konie,

trzod chlewn, które odbyway si na rodku obecnej ulicy Tar-

Warszawa. Zjazd,—widok na Prag.

18
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Siedlce Stara dzwonnica.

gowej, przeniesiono za obrb miasta, a tu zaoono skwery, pobu-

dowano kamienice wedug warszawskiego typu, a prawdziw
ozdob miasta w tej czci stanowi wspaniay koció w. Florya-

na, dominujcy wysokoci swoici dwóch gotyckici wie nad

caem przedmieciem.

Z Pragi moemy rozpocz wdrówk po prawym brzegu

Wisy. Od Pragi przez synne pola Grocriowa i Wawra cignie

si szosa i linia kolei Terespolskiej przez Nowomisk do Siedlec.

Jest to jedno z najuboszyci miast .gubernialnych naszego kraju.

Posiada ono 23,000 mieszkaców i yje yciem urzdniczego

wiata, podobnie jak Piotrków. Ta jednak jest rónica, e Piotr-

ków ma za sob tradycye historyczne, a przeszo Siedlec wcale

nie mierzy si na stulecia. Jeden w banalnym stylu koció, do
oryginalny ratusz ze statu Atlasa, zwanego tu pospolicie „Jac-

kiem", niebrzydki ogród, oto i wszystko, co tu zobaczy mona.
Z Siedlec skrca linia drogi Terespolskiej ku poudniowi i przez

uków, dawn stolic Jawiey, przez ubogie ziemie podlaskie,

cignie si ona na Midzyrzec, Bia Radziwiowsk do Teres-

pola, gdzie przerzuca si na prawy brzeg Bugu do Brzecia Litew-
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skiego, silnej fortecy nad-

buaskiej. W Biaej zosta-

y szcztki cikiego paacu

Radziwiów, a w pobliskim

Janowie biskupim na rozle-

gycli kacti nad Bugiem

tioduj liczne stada koni stad-

niny rzdowej. W kociele

janowskim, w krypcie pod

kaplic, w otwartej trumnie

spoczywaj zwoki Adama
Naruszewicza.

W trójkcie, midzy li-

niami kolei Terespolskiej

i Petersburskiej, opartym
.wierzchokiem o Prag,
a podstaw o Bug midzy
Brzeciem, a Narew pod a-
pami, rozcigny si ziemie

przez Piastów XIII i XIV w.

zdobyte na Jadwingach.

Stoj tu dwa miasta powia-

towe: Sokoów (7,000 m.)

i Wgrów (9,000 m.), aw po-

bliu Wgrowa, na grodzisku

nad rybnym Liwcem, stoj

ruiny zamku w Liwie, ma-

zowieckiej warowni na kre-

sach Jawiey. Ubogi tu kra-

jobraz: równiny lichej ziemi,

sosnowe lasy, czasem wydmy
piasczyste, poronite jaow-

cem. Tylko bogate kiw do-

linach Bugu i Liwca sprzy-

jay hodowli byda i koni.

Na pónocy, za lini ko-

lei Petersburskiej, Kraina
Wielkich Dolin opara si

.=>;j

>>
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o wyniosy prawy brzeg Narwi, stanowicy zbocza pojezierza Ba-

tyckiego. Przestrze ta obejmuje dolin Bugu od Makini do Mo-
dlina, oraz przestrze midzy Bugiem a Narwi. Okolice te s
jeszcze bardzo zalesione. Zostay tu lasy po dawnej puszczy Ostro-

ckiej, cigncej si po obu brzegacti Narwi. Miasta stoj zawsze

na przeciciu licznyci dróg bityci oraz kolei, stanowicyci wane
linie strategiczne zaciodniego pogranicza pastwa. Takimi wanie
s: Serock, Putusk, Wyszków, Ostrów, Zambrów, Ostroka i sa-

ma oma
oma (26,000 m.) ley w piknem pooeniu nad Narwi,

z któr czy si za pomoc grobli. Stara gotycka dzwonnica fary

dominuje nad miastem, a w kociele znajduj si adne nagrobki

renesansowe. Dawny koció Pijarów nabyli protestanci i zao-

yli tu swój zbór. Do niedawna by w omy jeszcze klasztor

Kapucynów, lecz ojców przeniesiono do Nowego Miasta. Prze-

mysu oma nie posiada, yje jednak yciem do ructiliwem,

ku czemu pomaga dua i adna rzeka.

Pync Narwi ku Wile, spotykamy gon z bitw XVIII

i XIX wieku, Ostrok (9,000 m.), dokd dociodz granice osad-

nictwa Kurpiów.

Siedlcu. Koció paralialny.
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Dalej rozsiad si nad rzek Putusk (16,000 m.) z kilku ko-

l

icioami, ratuszem i dawnym zamkiem biskupim. Bya to ulubio-

[la siedziba letnia biskupów pockicti. Pozostao po nich trocti

oamitek w sprztach kocielnych i pomnikach. W tamtejszem

lolegium Jezuickiem przebywali Skarga i Sarbiewski. Ratusz

i j;
wysok ceglan wie przedstawia si okazale; dawny paac bi-

likupi na nasypie nad Narwi zajy obecnie wadze wojskowe.

Z Putuska may statek parowy utrzymuje komunikacy po

Varwi z poblizkim Serockiem, gdzie Narew czy si z Bugiem.

Ze wzgórza, na którem stoi miasteczko, widok na dwie te wielkie

rzeki jest prawdziwie imponujcy. Na wzgórzach Serocka pozo-

ktao duo ladów fortyfikacyi, Napoleon bowiem. Ksistwo War-
szawskie, a po nim i Królestwo kongresowe, uwaao Serock za

bardzo wany punkt strategiczny na poczeniu Bugu z Narwi.
Póniej przesunito lini strategiczn przez ufortyfikowane Zegrze,

ku poczeniu Bugo-Narwi z Wis pod Modlinem i tam wzniesio-

no siln twierdz Nowo-Gieorgiewsk, który z W^arszaw i Iwan-

grodem stanowi lini obronn od zachodu.

Pozosta nam jeszcze kawaek kraju midzy prawym brzegiem

Wisy i Wieprza, a lewym brzegiem Bugu, obszar, gdzie z miast

stany: Garwolin (6,000 m.), elechów, synny z bitwy Stoczek,

Firlejowska siedziba, Lubartów i nadbuaska Wodawa. Kraj

to równy i smtny. Zraszaj go rzeki, spywajce z paskowzgó-

rza ukowskiego bd ku Wile, jak wider, przepywajcy przez

ulubione letnisko Warszawiaków Otwock, bd w stron Wieprza,

bd wreszcie w stron Bugu.

Przy ujciu Wieprza do Wisy w rozlegej kotlinie, w widach
rzecznych, stana silna forteca iwangród (Dblin). Niezbyt daleko

od niej, w pobliu Wisy, rozcigaj si pola Maciejowickic nad

Okrzejk.
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//. Na pasie Wyyn Poudniowych,

Pod wzgldem uksztatowania powierzchni, Pas Wyyn Pou-

dniowych jest bardziej jednolity, co nie przeszkadza, e znajduj?

si tutaj najbardziej malownicze okolice w caym kraju. Na tyrr

obszarze zebray si nieprzebrane skarby Zagbia i pene uroki

doliny i wzgórza Krakowsko-Wieluskiego grzbietu z jego per
Dolin Prdnika, i najwysze wzniesienia kraju, w pamie yso
górskiem, strome zbocza wyyny w górach „Pieprzowych" poc

Sandomierzem, i przepyszna ponorama Kazimierza, bukowe las)

ordynacyi Zamoyskiej i czarnoziemne przestrzenie Hrubieszowskie

Najbardziej na zachód na tym wyynowym obszarze wysu

na si wyniosa Jasna Góra ze swym klasztorem Paulinów, gdzi(

przez pó tysica lat mnogie pokolenia naszego ludu szy, gnan(

uczuciem pobonoci. W uprzywilejowane wita Matki Boskie

Zielnej lub Siewnej ze wszystkich stron kraju cign liczne kompa
nie do murów kaplicy z cudownym obrazem. Cae obozowisk;

rozkadaj si wtedy u stóp góry, w nieprzejrzanym tumie mie

szaj si przedstawiciele ludu ze wszystkich stron kraju, Klaszto

otoczony jest wysokiemi murami, na których mona spostrzed.

jeszcze liczne lady szwedzkich kul armatnich. Olbrzymia wiea'

która ju z odlegoci kilku mil wskazywaa pobonym ptnikonj

cel ich pielgrzymki, staa si przed dwoma laty pastw pomieni

bdzie jednak odbudowana w dawnej postaci. Widok z muró\

i z wiey na miasto i otaczajce je rozlege bonie jest imponujc}'

Dugie, w par rzdów drzew zdobne, aleje cz Jasn Gór'

z Czstochow. Ubogie, specyalnie z pielgrzymów yjce, mia-;

steczko, w cigu paru dziesicioleci ostatnich rozroso si na bai

dzo wybitny centr przemysu, zwaszcza przdzalniczego i tka

kiego. W szybkim bardzo tempie dosza Czstochowa do 50,00'

ludnoci, zajtych w fabrykach i zakadach przemysowych. Du:j

tu si prowadzi obrót w wyrobie i handlu przedmiotami dewocyj

nemi. Oprócz kocioa parafialnego ma powsta tam obecnll

drugi wspaniay koció.

Ze szczytu wiey Jasnogórskiej wybornie rysuj si na szcz)

cie odlegego o kilka wiorst wzgórza ruiny zamku w Olsztynie
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' Czstochowa. Pierwsza aleja lewa.

jrzbiet Krakowsko-Wieluski od Czstochowy w stron Ojcowa
iirzedstawia si jako pasmo wzgórz skalistych, porozmywanych

,)rzez wody, czsto porosych bukowym lasem, uwieczonych

{dzieniegdzie ruinami zamków. Wzdu tego grzbietu sza obron-

i linia graniczna midzy Maopolsk i lskiem, sta tu szereg

zamków i twierdz: Czstochowa, Olsztyn, Mirów, Bobolice, Ogro-

Izieniec, Smole, Rabsztyn, Pieskowa Skaa i Ojców. Jest to naj-

)ardziej malownicza okolica kraju, której aden inny zaktek
7f Królestwie nie moe dorówna. Niestety jednak, malowniczo
ej okolicy idzie w parze z jej nieurodzajnoci. Podune doliny

ego pasma s torfiaste i sapowate, poprzeczne za zasypane grubo

fiaskiem, na którym Czerniej tylko ciemne plamy jaowców. Za
iO fantastyczno ska jest zdumiewajca, a ruiny zamków, wie-
:zce szczyty wzgórz, daj nieporównane efekty krajobrazowe.

Dlsztyn jest jednym z najwikszych zamczysk; pokazuj tu baszt

w której mia zgin godow mierci Mako Borkowicz (takich

paszt w obrbie Królestwa jest co trzy: w Olsztynie, Chcinach

Kazimierzu). Przywizan jest do tej twierdzy bohaterska le-

genda o Kasprze Karliskim. W pobliu zamku, w ssiedniej gó-

rze, znajduj si due i ciekawe jaskinie z piknemi stalaktytami.

Kilka grup stalaktytów przybrao bardzo dziwaczne ksztaty, przypo-

minajce w jednem miejscu palm, gdzieindziej jakoby organy itp.



— 144 —
Obszary gbokich piasków oddzielaj Olsztyn od niezbyt od-

legego Zotego Potoku. Ley on wród lasów bukowyci nad

potokiem, rozlewajcym sie w rozlege stawy. Zimna, bystra wo--

da z licznycti róde, z któryci najwiksze nosi nazw „Zygmun-
ta", na cze mieszkajcego tu niegdy Zygmunta Krasiskiego,'

ma charakter zupeny górskich strumieni i dlatego rozwino sici

tu ryboówstwo, ze specyalnem uwzgldnieniem hodowli pstr-

gów. Za Zotym Potokiem cign si znów obszary ótych pia-

sków, nad któremi stercz aobne jaowce i due zway skalne,

jak sarkofagi gigantów. Droga ta prowadzi do starych zamczysk

w Mirowie i Bobolicach. Dalej ku poudniowemu wschodowi
znajduje si najwyszy szczyt Krakowsko-Wieluskiego grzbietu:

góra zamkowa w. Ogrodziecu, z ruinami zamku tej samej nazwy,

S to najpikniejsze i najefektowniejsze ruiny • zamkowe na tym'

obszarze.' Stawiano ten zamek w dobie najpikniejszego rozkwitli

sztuki, w dobie Zygmuntowskiej. W dalszym cigu pasma bardzci

romantycznie wród zieleni na wysokim wzgórzu pooone s ru-'

iny zamku w Smoleniu, za lec w pobliu ródow dolin Pili-

cy, wypywajcej tu pod miasteczkiem teje nazwy. Nie tak jui

pikny jest Rabsztyn, wznoszcy si na wysokiej lecz bezlenej gó

Kuiny zaniku w Mirowie.
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ojców. Sspowska dclina.

rze, z obalonemi ju basztami. Niezbyt daleko std ju rozpoczyna

si pera pasma Krakowsko-Wieluskiego, najpikniejszy punkt

kraju: gboka i krta dolina Prdnika, uroczy Icanion Ojcowski.

Dolina Ojcowska, jak równie przylege do niej doliny Sspowska
i Bdkowska przedstawiaj si jako gbokie wwozy o cianaci

prostopadacli, skalistych; na szczytach s one pokryte gst ziele-

ni wierków, które spadaj te ku dolinie poprzecznemi wyoma-
mi w cianach skalnych. Dno doliny wyciela przepyszna ziele

ki, a krto i wartko przewija si przez ni rzeczuka o wodzie

bystrej i zimnej, poruszajc myny i tartaki.

W samym Ojcowie na górze zamkowej pozostay ruiny zam-

ku, który zamierzano wyrestaurowa i zamieni na muzeum oj-

cowskie. Zamiaru tego, niestety, zaniechano, jakkolwiek sam Oj-

ców mógby dostarczy wielkiej liczby zajmujcych okazów, ja-

skinie bowiem, liczne tu i bogate, kryj wielkie skarby szcztków
zwierzt zaginionych, a nadto i flora miejscowa róni si znacznie

od rolinnoci caego kraju. Na lato Ojców zamieszkuj zamo-
niejsi przybysze z rónych okolic kraju, a istniejcy od niedawna

19
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zakad hydropatyczny „Goplana" przyciga wielu kuracy uszów.

Przygodny turysta, zagldajcy tu, zwiedza z przewodnikami groty

okietkowsk i Ciemn, groty ogromne, lecz straszliwie okopcone

uczywem i brudne. Inne groty, jak np. Koziarnia, rzadziej s
zwiedzane. Wieczorem ze szczytu góry Chemowej wida jak na'

doni Kraków, wiee, kocioy, rynek, Wawel i kopiec Kociuszki.

Do zwykyci wycieczek z Ojcowa naley wyprawa do Grodziska

z pustelni w. Salomei i do Pieskowej Skay, gdzie zamek, wzgld-

nie dobrze zacliowany, suy obecnie jako sympatyczne letnisko.

Grzbiet Krakowsko-Wieluski stanowi jak gdyby artystyczne

cian, kryjc zupenie zaniedbany, a raczej zupenie niedbajc)

o pozory artystyczne zaktek kraju: kipice yciem Zagbie. Oc
caego obszaru Królestwa malownicze skalne pasmo, pene pami,

tek liistorycznyci, odcio may kt ziemi o glebie nic nie wartej

zwykle nawet wcale nie uprawianej, pod któr jednak kryj si(

nieprzebrane skarby mineralne.

Okrg fabryczny sosnowicki cignie si od Czstochowy'

a waciwie nawet od Nowo-Radomska do granicy. Nowo-Ra
domsk ze swemi wielkiemi fabrykami mebli gitych i iut elazn
Rudniki z piecami wapiennemi i cementowniami, Czstociowa z-j

swoim duym przemysem tkackim i wielk hut firmy Hantke—

i

nale ju do tego obszaru. Cignie si on dalej przez Myszkóvi|

i ruchliwe Zawiercie, gdzie wielotysiczne tumy pracuj w tka)

niach perkalu, hutach szklanych, w okolicznych hutach elaznydi

i cementowniach, wreszcie przez Zbkowice do Dbrowy i Sosncj

wic, gównych ognisk tego okrgu. Obie te osady poczone sj

sznurem fabryk na Bdzinie, roduli, Gzichowie i Sielcu, ssiadujj

z niemi bliej lub dalej fabryki i kopalnie w Strzemieszycach

Niwce, Milowicach i Czeladzi. Wszystko to razem stanowi ja!

gdyby jedno olbrzymie przedsiebierstwo, gdzie ludzie bezustanni

kr z jednej osady do drugiej. Ten ruch obejmuje i poblizki

kopalnie zagranic pod Szopienicami, Katowicami, w Hucie Lai

ry i Królewskiej. Pocigi, zwaszcza w wita i wigilie, przepc

nione s przejedajcymi granic.

Dbrowa i Sosnowice ostatniemi czasy przechodz ten si i

proces, co i ód: polszcz si. Do niedawna panowaa tai

wszechwadnie niemczyzna, teraz ju znacznie jej mniei. Wyrc
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^U si robotnik miejscowy, w zarzdach i wród inteligencyi rów-
lie spotykamy licznych Polaków, tylko sami pryncypaowJe i ich

lajblisi zastpcy, wietnie patni dyrektorowie z dum nieraz go-
»z, e nie umiej ani stówa po polsku. Bale publiczne w okrgu
iosnowickim syn ze swej rónojzycznoci, przybywaj bowiem
[na nie jak gdyby reprezentanci wszelakich narodów Europy.

Przemys Dbrowy opiera si gównie na Hucie Bankowej
:i kopalniach wgla. Sosnowice, niedawno wyniesione do godno-

'ci miasta (30,000 m.), maj te przemys przdzalniany, papierni-

py, oprócz silnie rozwinitego metalurgicznego i kopalnianego.

.Budowane z amerykaskim popiechem miasto nie mogo zdoby
si na przepych i wygody europejskie. Dopiero w ostatnich paru

Jatach zostao ono wybrukowane, otrzymao chodniki i owietle-

;nie elektryczne. Ma jeden duy koció, wzniesiony take dopiero

przed paru laty. Dotkliwemu brakowi szkó zaradzia ofiarno

fabrykanta Dietla, który urzdzi tu 7-klasow szko realn, a tak-

e elementarne szkoy paroklasowe dla drobnych dzieci. Na ogól-

ny rzut oka Sosnowice robi wraenie ni to wsi, ni to miasta,

i duo zapewne upynie czasu, nim zostan doprowadzone do tego

porzdku, jaki cechuje podobne zbiorowiska fabryczne na Za-

chodzie.

Sosnowice. IJlic kolejowa.
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Dbrowa. Ulica szosowa.

Cay rok bez przerwy czynne fabryki i kopalnie maj jeden

dzie prawdziwie witeczny: to dzie w. Barbary, patronki gór-

ników. W dniu tym z kadej kopalni wyrusza pochód ze sztan-

darem i orkiestr do kocioa na naboestwo. Pociód skada

nastpnie wizyt dyrektorom i kierownikom kopal, poczem na-

stpuje poczstunek i uczta do koca dnia. W suchy, mrony
dzie 4 grudnia te pochody, owiecone grudniowem socem, przy

paradnych strojach górników, dwiku orkiestr i opotaniu na wie-

trze chorgwi, czyni silne wraenie, zwaszcza jeeli mona je

widzie na duym obszarze, np. z kocioa w Goonogu, dominu-

jcego nad ca okolic.

Midzy lini drogi Iwangrodzko-Dbrowskiej (Olkusz-Bzin-

Tomaszów) a Pilic ley obszerne paskowzgórze, stanowice sto-

pniowe wzniesienie od Pilicy ku pasmu gór -to Krzyskich. Na
tym obszarze w poudniowej czci jeszcze cignie si pas prze-

mysowy w Bolesawiu, Sawkowie i Olkuszu. Z tych Olkusz ma
bardzo dawne tradycye gwareckie. Kopalni olkuskie, dzi nie-
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[;zynne, wrzay ruchliwein yciem w XVI i XVII wieku. Z tych

j:zasów wietnoci zosta Ollcuszowi koció z oryginalnemi ota-

zami i kilka tablic pamitkowych tutejszych mieszczan i gwar-

tów. Po kopalniach olkuskich najbardziej rozwinity by prze-

Tiys górniczy w okolicach Chcin, gdzie amano marmury, a w po-

bliu, w Miedzianogórze i okolicach Kielc, wydobywano rudy

niedziane i oowiane. Góra zamkowa Chciska, dwigajca ru-

iny zamku, zdaleka panuje nad okolic, a miasteczko przytulio

si u stóp góry. W miecie stoj obecnie dwa kocioy: farny

|z ciekaw kaplic wójta chciskiego Fotygi, zdobn w rzeby

alabastrowe i marmurowe, oraz Benedyktyski, gdzie do niedaw-

na przebyway Klaryski.

Na paskowzgórzu zasuguj jeszcze na uwag: nad Pilic

stary gród arnowiec, obecnie uboga miecina, gdzie nie zostao

nawet ladów zamku królewskiego, w którym Kazimierz W. wi-
zi sw on, Adelaid Hesk. Niema te adnych ladów daw-

nego znaczenia w starym grodzie Lelowie. Ubogie s równie
nadpileckie Szczekociny, pamitne z bitwy Kociuszkowskiej, a nie

wiele zamoniejszy jest malowniczy Koniecpol, z pomnikiem Sta-

nisawa Koniecpolskiego, hetmana, i piknemi rzebami sprztów
kocielnych, jak: awki i konfesyonay. Miasteczko Woszczowa

Bdzin. Srary n-nel?.
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i Maogoszcz, jak i wioska Czarnca pod Woszczow, gdzie le
zwoki Stefana Czarneckiego i przeciowuj niektóre po nim pa-

mitki, nie odznaczaj si^ take dobrobytem. W teje okolicy,

niedaleko od Jdrzejowa, znajduje sl rodzinna wie Reja: Nago-

wice i ssiadujca z ni Oksza.

W pónocnej czci tego obszaru, przy odnodze kolei Iwan-

grodzkiej (Koluszki-Bzin), rozpoczyna si znów pas przemysowy
metalurgiczny, rozwijajcy si dziki obfitym rudom elaznym

wzdu rzeki Kamiennej. Okolice to jeszcze dobrze zalesione, a na

krawdziach ku Krainie Wielkich Dolin stoj obronne dawniej

zamki, jak Szydowiec, synny ze swych omów kamienia, lub wy-

niosa Ia.
Trójkt kraju na wschód od linii Wolbrom-Bzin i poudnie

od linii Bzin-Ostrowiec-Zawichost, oparty o górny bieg Wisy,

bardzo jest zajmujcy pod wzgldem uksztatowania powierzchni

i natury gleby. Na poudniu cign si urodzajne ziemie Proszow-

skie i Skalbmierskie, oparte o dolin Nidy, szumice kosami buj-

nej pszenicy i cielce si anami zielonych buraków. Z powodu
swej yznoci ziemia ta bya zamieszkana ju w nadzwyczaj odle-

gej dobie przedhistorycznej, o czem wiadcz odkrywane tu gsto

stacye krzemienne, groby i urny. Waniejszym punktem tej oko-

licy na zachód od Nidy jest staroytny Miechów (6,000 1.), stolica

olbrzymich dóbr klasztoru Boogrobców miechowskich. Dawna
wietno tego potnego zakonu pozostaa tylko we wspaniaej

bazylice miechowskiej i skarbcu w zakrystyi. Midzy Miechowem
a Jdrzejowem droga Iwangrodzka przebywa jedyny w caym
kraju tunel. W Jdrzejowie znajdowao si jedno z najstarszych

opactw Cystersów, dzi kompletnie w ruinie, a w kociele wspa-

niaym znajduje si kaplica ku czci b. Wincentego Kadubka, gdzie

zoone s jego zwoki. Na poudniowy wschód od Jdrzejowa,

w niezwykle malowniczem pooeniu nad Nid, ley Piczów.

(9,000 1.), ognisko duego ruchu w epoce reformacyi. Miasto jest

otoczone górami. Znajduj si tam omy piaskowca, lepszego ni

szydowiecki i kunowski. W pobliu znajduj si zakady kpie-

lowe w Busku z wodami siarczanemi i w Solcu. Zakady te s
niezbyt wykwintne i urzdzone prymitywnie. Dalej nad Nid za^j

suguje na uwag staroytna Wilica, gdzie Kazimierz W. wydal.
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Sztolnia Czartoryska w Bukownie pod Olkuszem.

swój Statut. W kociele Wilickim s cenne gotyckie rzebione

tablice erekcyjne. U ujcia Nidy stoi miasto Korczyn, gród gony
ju w XII wieku. W pobliu niego, w Czarkowach, eksploatowa-

no kopalnie siarki, lecz dzi zaniechano produkcyi; z porzecza Nidy

sprowadzaj gips, który zwykle od Korczyna spawiaj wod do

Warszawy i dalej.

Brzegi Wisy, przewanie strome i wyniose, skd rozciga

si wspaniaa ponorama na lasy puszczy Niepoomickiej i na od-

legy grzbiet Karpat, zniaj si i tworz nizin Stopnick, zale-

wan podczas wysokiego stanu wód. Co kilka lat mieszkacy
tej okolicy trac cae swoje mienie, poczem jednak rozpoczynaj

znów mrówcz swoj prac i dorabiaj si, aby po jakim czasie

znów sta si ofiar powodzi. Wisa zalewa te zwykle nizin

Sandomiersk, a do samego miasta, stojcego na wyniosem wzgó-

rzu. Sandomierz (8,000 m.) za czasów Gallusa ju nalea do

„stoecznycli" miast kraju i by stolic dzielnicy, walczc o pierw,

szestwo z Krakowem. . Wysunity w stron wscliodu, ku Rusi,
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sta siQ wan placówk polityczn i handlow, co sprowadzao^
na napady tatarskie. Krwi mczonych mieszkaców przesik-J

ny wzgórza sandomierskie, a przelewali t krew nietylko Tata-ji:

rzy, Litwini, Rusini, lecz potem jeszcze Szwedzi, a ostatecznie Au-

stryacy w r. 1809. Pomimo wielu klsk, Sandomierz, lecy wród,
urodzajnych anów, rycho wraca do równowagi. Z pokadu,^

staiku, utrzymujcego komunikacy midzy Sandomierzem a Pu-

awami, miasto, wzniesione amfiteatralnie na wzgórzu, z wy-
sok bram Opatowsk ze starych murów, z ciekaw wie i at-[

tykami renesansowego ratusza, z wieyczkami licznych kocioów:
katedry, w. Jakóba z przepysznym romaskim portalem, w. Pa-

wa ze cianami penemi kul po ostatnim szturmie, w. Józefa, w.i|

Ducha z otarzem jakoby ks. Grzymisawy, Benedyktynek z ory-

ginalnie rzebion ambon, z domem Dugosza,— przedstawia si^

wspaniale i bardzo malowniczo.

O dwie mile std, ju za ujciem Sanu, ley Zawichost, odzna-,

czajcy si take bardzo piknem pooeniem. Tdy przepra-

wiaj si do Galicy i powracajcy flisacy, lub liczne grupy „ban-

dosów" galicyjskich.

O cztery mile od Sandomierza znajduje si Opatów, ^Magna

Opatovia" dokumentów XVI stulecia. Kolegiata tutejsza, pena

motywów romaszczyzny, posiada najartystyczniejsze w caymj

kraju nagrobki: s to spiowe i marmurowe pomniki rodziny Szy-

dtowieckich, posiadaczy Opatowa. Zostaa te brama z dawnych

J§drzf-jóvr. Klasztor.
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j:ortykacyI miejskich.
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obecnie daleko pozo-

itao za sw wietn
Iprzeszoci, gdy ró-

loje^zyczne rzesze wy-

mieniay towary na

rynku tamtejszym.

Udajc si std ku

[zachodowi, spotkamy

adne i wesoe mia-

sto Kielce (24,000 m.)-

Wznosi si ono na

adnych, agodnych

'wzgórzach, nad któ-

rymi dominuj kate-

dra i dawny paac bi-

skupi. W katedrze pa-

mitek zostao nie -

wiele. Wicej ich znaj -

duje si w b. paacu
biskupim , wzniesio-

nym przez Jakóba Za-

dzika , biskupa kra-

kowskiego, a obecnie

zajtym przez rzd
gubernialny. Na uwa-

g zasuguje tam prze-

dewszystkiem sala
portretowa; kilka in-

nych sal posiada ar-

tystycznie wykonane
sufity, suto rzebione
i zocone, oraz ozdo-

bione obrazami zda-

rze politycznych
XVII w.

bo

ot

03

•20



— 154 —

Jako stolica biskupia, posiadaj Kielce seminaryum duchowne,

zaajduje si te tutaj gimnazyum eskie i mskie. Przemyl roz-

win siQ w pobliu miasta w cementowniach, piecach wapien-

nych, a zamierzone jest te puszczenie w ruch huty miedzianej.

Ulubionem miejscem spaceru dla Kielczan jest pobliska góra Kar-

czówka, pokryta lasem i uwieczona klasztorem Bernardynów.

Od Kielc o cztery mile tylko odlege jest pasmo ysogórskie,

ze swemi dwoma najwyszemi szczytami po kracach: ysic
i ys gór. U stóp ysicy stoi klasztor w. Katarzyny, na szczy-

cie ysej—klasztor w. Krzya, skd cae pasmo otrzymuje na-

zw witokrzyskiego. Peen to uroku i malowniczoci kt kraju.

Po zboczach grzbietu szumi odwieczna puszcza buków i jode,
j;

gsto podszyta leszczyn i malinami. Na szczycie cign sie miej-
[

scami nieporose, yse paty rumowiska kwarcytowego, zwane „go-

oborza", gdzie, wedug powieci ludowej, zlatuj si czarownice

na swe sabaty. Ze szczytu wiey witokrzyskiej roztacza si na

par mil w promieniu rozlegy krajobraz, obejmujcy kilka miast

i duo wsi. O zachodzie lub wschodzie soca jest to widok nie-

porównany, o ile szczyt gór nie tonie w mgle, co zdarza si czsto.

Wida i przytulon u stóp góry Supi Now i ruiny paacu bi-

skupiego w Bodzentynie nad Psark. Efekt tych krajobrazów

psuje widok podwórza klasztornego, zamienionego na wizienie,

gdzie skazacy wycigaj ebrzce rce ku rozgldajcym si.

z wiey turystom. Do osobliwoci okolicy naley dua kamienna

figura, klczca pod N. Supi. Jest to zapewne wotum kogo
uzdrowionego na rk, bo lewa rka wisi na temblaku. Robota

to bardzo pierwotna, ale czyni due wraenie, gdy j oglda pod

zachód soca. Kr o niej liczne legendy.

W rozpatrywanym obszarze znajduje si jeszcze jedno opac-

two Cystersów, a mianowicie w Wchocku. S tu pikne zabytki

rzeby romaskiej w lekkiej sali kapitularza ub w samym kociele.

Do budowy uyto piknego kamienia w dwóch barwach: szarym

i róowym. Std wzdu linii ku Ostrowcowi cign si pasem

metalurgiczne zakady: Starachowice, Michaowice, Klimkiewi-

czów, Ostrowieckie i inne. W Kunowie znajduj si kamienio-

omy, a poblizki mielów zasyn ceramik, dziki pokadom do-

brej gliny porcelanowej. Szosa od Ostrowca prowadzi do prze-
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bardzo zaniedbany, w domku gotyckim dymi samowary, a Sy-

billa z kadym rokiem zblia sie ku ruinie.

Od Puaw przeliczna szosa prowadzi do odlegego o dwie

mile Kazimierza. Droga ta, oparta jedn stron o wysokie zbo-

cza wyyny, a drug o brzeg Wisy, otoczona zieleni sadów liw-

kowyci, a wysadzona olbrzymiej wielkoci topolami nadwila-
skiemi, niema równej sobie 'w caym kraju. Koczy siQ ona na

rynku Kazimierskim, gdzie witaj turyst staroytne domy, jakicti

pozazdroci moe Norymberga, Augsburg lub Haarlem. Od zie-

mi do szczytów pokryte s one rzebami i obrazami, a frontony

'

ici, zakoczone architektonicznemi ozdobami, rysuj si miao
j

i oryginalnie na tle nieba. Kocioy tamtejsze, zwaszcza farny

;

i w. Anny, s take bardzo stare, a nad miastem panuje zamek

królewski, skd roztacza si liczny widok na okolic. Opodal

zamku stoi samotna okrga baszta, wedug jednycti stranica zam-

kowa, wedug innycti latarnia dla eglarzy na Wile. Gdy doda-

my do tego ziele sadów, rodzcych przepyszne wgierki, oraz

liczne, artystycznie budowane ' spichrze, wreszcie urocz poblizk

dolin Bochotnicy z ruinami zamku „Esterki", otrzymamy niepo-

równan cao, godn widzenia i podziwiania.

Dalej pobrzea Wisy nie odznaczaj si^ ju szczególn pik-

Nowo-Alekandrya (Puawy;. ,Domek gotycki"
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f Kazimierz. Kuiiiy zamku.

noci. Z adniejszych punktów wymieni jeszcze mona wie
Piotrowin, naprzeciw Solca, gdzie, wedug legendy, mia si od-

by cud wskrzeszenia rycerza Piotrowina, i Józefów, dawn po-

siado Lubomirskicli, z ruinami paacu tej rodziny.

Od brzegów Wisy ku wsciodowi cign si z pocztku nie-

zbyt urodzajne ziemie, przerywane piaskami, zamieszkane przez

niezbyt zamon ludno, a im dalej na wsciód, tem bardziej wzra-

sta zalesienie kraju, dociodzc do obszaru wielkicli lasów ordy-

nacyi Zamoyskiej, gdzie ronie obficie pikny buk, grab i db,
skutkiem czego rozwin si przemys meblowy i stolarski. Tu, ku

poudniowi, wysun si znany ze swoici sit Bigoraj, wród ubo-

giej ziemi, która dostarcza do robót budowlanych mnóstwa ludzi,

zwaszcza kobiet, snujcych si po Warszawie w swych biaych

póciennych ubraniach i czókach na gowie. Bardziej jeszcze na

poudniu stoi Tomaszów Ordynacki, który ma si sta kracem ko-

lei, czcej Warszaw ze Lwowem, a zwracajc si ku pónocy
od Tomaszowa, spotkamy Zamo (12,000 m.), dawn twierdz,

z której pozostay jeszcze szcztki murów, fos i bastyonów. Pikne
kocioy i okazay ratusz dowodz dawnej dbaoci o rozwój rodo-

wego gniazda,
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Idc std ku dopywowi Bugu, Huczwi, spotykamy wród
czarnoziemnych pól Hrubieszów (i i,ooo), synny ze swego Towa-

rzystwa Rolniczego fundacyi Staszycowej. Okolica ma tu ju

ciarakter stepowy, tak samo jak yzne any Woynia i Podola.

Niedaleko ujcia Huczwi do Bugu stoi znane ze swej unii

Horodo, a na pónocny zacliód od niego na wysokici kredowych

wzgórzaci Ciem (20,000 m.). Tu godne widzenia jest muzeumj

przy soborze, gdzie zgromadzono sporo materyalu do historyi

ciemszczyzny. Na poudnie od linii kolejowej, czcej Ctiem

z Lublinem, ley jedno z wikszyci miast gubernii lubelskiej—Kra-

snystaw, gdzie Zamoyski wizi wzitego pod Byczyn arcyksi-;

cia Maksymiliana. W pobliu znajduj si okazae ruiny zamku;

w Krupem.

Najwaniejszem miastem poudniowego pasa jest Lublin nad

Bystrzyc. Nie liczc odzi, gdzie zbiorowisko ludnoci wywo-

ane zostao gwatownym rozwojem przemysu, Lublin po War-

szawie jest najwikszem miastem kraju i posiada 53,000 ludnoci.

Mia on tak wybitny ciarakter i dawniejszymi czasy, miewa bo-

wiem za czasów Rzeczypospolitej po 40,000 mieszkaców, co na

owe czasy byo cyfr niezwyk. Widok Lublina jest imponujcy,

Miasto zajo wzgórza nad dwoma rzeczukami, które rozleway

si w duy staw, zwany czsto jeziorem. Otoczony wodami je-j

ziora sta tu mocny zamek z obronn baszt, o niezwykej grubo'

^^.^
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oraz sal kapituy, piknie malowan i ozdobion portretami.

W rynku, gdzie stoi gmach Trybunau, zasuguj na uwag kamie-

nice, jedna Klonowicza, druga Sobieskich. Miasto posiada wo-
docigi i urzdzenia wyróniajce je od wielu miast prowincyo-

nalnych, a wedug opublikowanego przez H. opaciskiego planu

z XVI wieku, Lublin mia ju wtedy kanalizacy 1 wodocigi. Spa-

cer mieszkaców odbywa si w duym ogrodzie miejskim, staran-

nie utrzymanym. W ogródku przy gmachu rzdu gubernialnego

znajduje si obelisk, postawiony na pamitk Unii Lubelskiej.

///. Na Pojezierzu.

Obszar Pojezierza, zamknity liniami Wisy, Narwi, Biebrzy,

Niemna i granicy z Prusami, z wyjtkiem dzielnicy pockiej, sto-

sunkowo póno wszed w okres dziejów pisanych, jakkolwiek

przynajmniej brzegi rzek i jezior tamtejszych byy zamieszkane

ju w czasach bardzo odlegych. Z czasów tych pozostay na

Mazow^szu pockiem i omyskiem liczne grodziska w widach

rzek lub przy ich skrtach, a na suwalskiej Litwie wysokie i ob-

szerne „piokalnie". sypane góry nad jeziorami, podstawa obron-

j

nych grodów drewnianych lub wity.
Prawy brzeg Wisy za ujciem Bugo-Narwi jey si od sta-

rych grodów mazowieckich, jak: Zakroczym, obecnie oddalony

prawie o 2 wiorsty od Wisy, która odsuna si tu od wzgórz

nadbrzenych, Czerwisk ze starym kocioem romaskim, najbo-

gatsze opactwo mazowieckie, wznoszce swe malowniczo ugrupo-

wane mury tu nad brzegiem rzeki, Wyszogród, dawna stolica

udzielnego ksistewka mazowieckiego. Tu Wisa podrywa stromy'

brzeg nadzwyczaj wysoki. Nareszcie na bardzo malowniczem

wzgórzu wznosi si najwybitniejsze miasto tego obszaru, stara sto-

lica ksica i biskupia: Pock (28,000 ludn.). Przybywajcego

statkiem od Warszawy turyst uderza pikny widok tego miasta:|

nad sam rzek pitrz si wyniose wzgórza, gsto zarose spl-'^

i
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jtanemi krzakami ligustru. Na paskim szczycie wzgórza wznosi

iswe romaskie wiee katedra z ciosu budowana, obok stoi orygi-

nalna dzwonnica oraz baszta i szcztek muru z dawnego zamku

ksicego. Oddzielone penym zieleni wwozem wzgórze po

iprawej stronie dwiga dawny koció dominikaski, po lewej za,

I

równie za wwozem, wida inny stary koció, kamienice miasta

ii wiee farnego kocioa. Ze wzgórza katedralnego, zwanego tu

gór tumsk, widok na rzek i brzeg przeciwlegy jest wspaniay.

Rzek przecina dugi most, czcy Pock z Radziwiem, du,
gsto zabudowan wsi, gdzie wród bieli chat i zieleni drzew

;
wznosi si czerwona wiea kocioa; dalej cign si pola uprawne

ji wstgi dróg wysadzone drzewami, zamykaj za tioryzont ciemne

1 smugi lasów lewego brzegu Wisy.
Pock nie naley do miast bardzo ruciliwych, przemysu nie

posiada, a tiandel zaspakaja jedynie potrzeby swojej gubernii. Przy-

tem jest Pock obecnie, obok omy, jedynem miastem gubernial-

nem Królestwa, pozbawionem poczenia kolejowego. To te gdy

Poczenie Bugu z Narwi pod Serockiem.

21
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na rzece idzie kra lub puszczaj lody, przybywajcy z Kutna 6j

mil drogi komi podróny czeka czasami w Radziwiu dwa lub trzy

dni, nie mogc dosta si do miasta, które widzi jak na doni, sze-

rokoci rzeki tylko oddzielone.

Katedra Pocka bardzo starej fundacyi zostaa ostatniemi czasy'

starannie przebudowana, przyczem starano si przywróci jej

o ile monoci, cechy czystej romaszczyzny, w której bya wznici

sion. Katedra posiada w t. zw. kaplicy królewskiej popioy da

wnych panujcych, a mianowicie pod sarkofagiem z czarnego gra;

nitu zoono tu prochy Wadysawa Hermana i Bolesawa Krzy

woustego. Korona królewska, miecz, bero i jabko na zotej po

duszce le na pycie sarkofagu. Bardzo bogaty jest skarbiec ka

tedralny, gdzie zgromadzono pamitki historyczne i artystyczne z(

starych kocioów dyecezyi. S tu sprzty z epoki pierwszyc

Piastów mazowieckich, relikwiarz z daru Kazimierza W., wie](

ornatów, pastoraów, infu, monstrancyi, kielichów, obrazó\A

i rzeb. Jedyny to w kraju skarbiec kocielny, bogatszy w osobli

woci, ni synny skarbiec jasnogórski.

Za Pockiem prawy brzeg Wisty dochodzi do wielkich wznie

sie w okolicach Dobrzynia, przyczem jest poprzecinany poprzecz

nemi wwozami i dolinami. Strome wzgórze za Dobrzyniem wy
glda zupenie dziko i niedostpnie; na jednem ze zboczy znajduje

si wród zielonej gstwiny stary cmentarz ydowski.

Od wsi Spethal, kolonii niemieckiej naprzeciw Wocawka
szosa, cignca si nad jeziorami, wiedzie do czystego, adneg(

miasta Lipna (7,000 m.). Std niedaleko ku pónocy wznosi si

adny klasztor nad jeziorem w Kikole, a ku wschodowi najbardziej

uczszczane miejsce odpustowe w Pocczynie: Skpe. Do Skpegi^

cigaj hczne rzesze ptników z obu brzegów Wisy, a posel
N. M. P. Skpskiej znale mona w kadej bez wyjtku chacij

pockiej. Na pónoc od Skpego stan Rypin, zdaa od wszelkic'|

dróg uczszczanych. Na tym obszarze wszdzie znajduj si lad.i

gstego zamieszkania w dobie przedhistorycznej, liczne grodzisk

stare cmentarzyska, a nawet lady mieszka nawodnych.

Na zachód od Rypina wysun si pograniczny Dobrzy na,

Drwc, naprzeciw lecego po drugiej stronie rzeki Goubia, a ki
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Lipno. Ulica Pocka.

poudniowemu wschodowi o par mil od Rypina stoi w adnem
pooeniu nad Sierpiank Sierpc (8,000 m.).

Nad ini liolejow Warszawa-Mawa le miasta: Nasielsk,

a dalej Ciechanów (1 1,000 m.). Tu nad ydyni, dopywem Wkry,
stoi grodzisko sypane, na jego wzniesieniu znajduje si koció
.0 dobrych facyatach gotyckich, a wród moczarów nadrzecznych

;pozostay dwie baszty i mury zewntrzne zamku ksicego. Gdy
;w ydyni woda przybierze, do zamku mona si dosta tylko na

odzi. Jedna z baszt stanowia wizienie. Dotd mona tam ogl-
da napisy wydrapane rk skazaców na cegach wiey. S tam
napisy i daty od XVI wieku.

W pobliu Ciechanowa, wród rozlegego malowniczego par-

ku, ley Opinogóra, wasno ordynacyi Krasiskich. Tu w pa-

acyku na wzór parkowych paacyków angielskich, wzniesionym
przez generaa Wincentego Krasiskiego, mieszka syn jego Zy-

gmunt, aw podziemiach kocioa, wród trumien rodziny, spoczywa
i czarna aksamitem pokryta trumna ze zwokami wielkiego poety.
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Za lini kolei nadwilaskiej, nad rzeczuk Orzycem, stoi

miasto Przasnysz (10,000 m.), posiadajce oryginalny stary kla-

sztor bernardyski. Na rozlegym rynku w popoudnia niedzielne

w lecie spotka mona liczne rzesze Kurpiów i Kurpianek, przy-

bywajcych na roboty. Ubogie puszcze Kurpiowskie nie mog
wyywi swej ludnoci. Szuka ona wic zarobku przy robotach

polnych w gub. pockiej i omyskiej, a wyrusza te chtnie do

Anglii lub Ameryki, skd wychodcy przesyaj znaczne sumy pie-
,

nine pozostaym rodzinom. Kurpie wynajmuj si tygodniowo,

i na niedziel cigaj zawsze do Przasnysza, gdzie zjedaj wozy
dworskie i penomocnicy godz znów robotnika na nowy tydziei.

Za Przasnyszem, a zwaszcza ju po lewym brzegu Orzyca,

,

rozpoczynaj si puszcze kurpiowskie: Zielona, Myszyniecka,

.

Ostrocka i inne. Prawe dopywy Narwi, jak: Orzyc, Omulew,

Rozoga, Skwai Pissa przepywaj ten obszar ubogi, peen lasów,

piasków, torfowisk i bot. yjcy wród puszcz Kurpie, mao sty-

kajcy si dawniej z reszt ludnoci kraju, zachowali pewn od-

rbno i nazywaj siebie „puszczakami", w przeciwstawieniu do

Koció w Skpem.
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Sierpc. Klasztor pp. Benedyktynek.

„polaków", mieszkajcych na polach. Wyjcie na roboty nazy-

waj oni zawsze wyjciem z puszczy „do Polski".

Najwaniejszym punktem na obszarze Kurpiów jest Myszy-

niec, mae ubogie miasteczko w pobliu granicy; wiksz jednak

rol w yciu kurpiowskiem odgrywaj ich due wsie, czsto kry-

jce si po lasach. S to przew^anie luno rozrzucone osady, cig-

nce si sznurem dugim, czasem na par wiorst. Do wybitniej-

szych wsi kurpiowskich nale Jednoroec, Kadzido, Dylewo,

Wach, Brodowe ki i inne. Wsie te maj pikn architektur

chat, odwieczne tu bowiem budownictwo drewniane miao mo-
no rozwin si bogato. Krajobraz kurpiowski jest ubogi i smut-

ny: due piaski, „wydmuchy", nie wysokie lasy sosnowe, a przy

drogach bagniste ki, oto typowe motywy widoków tamtejszych.

Kurpie s nadzwyczaj gocinni, uprzejmi i w obcowaniu maj
niezmiernie sympatyczny ton równoci, jakiego nie spotyka si
u innych wocian w kraju. Lud puszczaski by zawsze wol-

ny, sam bra udzia w walkach, wyrós, jak jego bory, nie kr-
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powany niczem. Wikszej wasnoci ziemskiej w tych stronach

wcale niema, jedyn osob z „inteligencyi" jest proboszcz, którego

Kurp sucha pokornie, ale sdzi bezstronnie. Obszar kurpiowski

siga a za Kolno ku Szczuczynowi.

Jeeli Finlandy nazywaj krajem tysica jezior, to najbar-

dziej wysunita ku pónocy gubernia Królestwa, a mianowicie Su-

walska, moe by nazwan krajem pó tysica jezior, pi setek

bowiem jezior licz w obrbie tej gubernii. Nad temi picioma
setkami jezior osiado pi rónych narodowoci, co nadaje tutej-

szym okolicom jedyny w swoim rodzaju charakter. Obszary

te, zamieszkane niegdy przez samych tylko Litwinów, pokryte roz-

legemi puszczami i pocite mnogoci wód, nie wytworzyy zbyt

wanych rodowisk ycia, i takie wanie rodowiska waniejsze

poczy si tworzy dopiero ku kocowi XVII wieku, prawie wic
o 8 wieków póniej, ni to miao miejsce na porzeczu Warty lub

na górnej Wile. Std te kraj tutejszy nie posiada cennych pa-

Przasnysz. Koció po-Bernardyski.
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mitek historycznych, ani zabytków sztuki. Z doby przedhisto-

rycznej pozostay jedynie liczne „piokalnie", z dziedziny sztuki

—

zabytki klasztoru w Wigrach lub Sejnach. Kraj jest tu falisty, po-

rosy lasem sosnowym, a czasami wierkowym. Las taki bywa
gsto podszyty, mnogie wody tutejsze daj mono rozwijania si

bujnej rolinnoci. Z jezior s tu najwiksze: Rajgrodzkie, Wi-

gierskie, Du i Wisztynieckie. Tu te cignie sie jedyne pocze-
nie wodne sztuczne, a mianowicie kana Augustowski, przekopany

od Biebrzy do Czarnej Haczy.
Kiedy gównem miastem gubernii by Augustów, i zwaa si

ona wtedy Augustowsk. I dzi Augustów jest znacznem miastem,

rozrastajcem si dziki kolei i pooeniu nad kanaem. Miesz-

kacy trudni si ryboówstwem i flisactwem. Zarzd guberni

przeniesiono do Suwak, które wskutek tego wzrosy do 24,000

ludnoci. Miasto to w ukadzie przypomina troch ód z jej

przydug ulic Piotrkowsk. Tutaj równie cae miasto cignie

si wzdu szosy warszawsko-kowieskiej, tworzc bardzo dug
ulic, do której dotykaj tylko nieznaczne i krótkie ulice poboczne.

Najwikszym gmachem Suwak jest koció farny^ z adnem
wejciem i posgami, przeniesionemi tu z Wigier. W^ogóle, co

tylko w tych stronach zauway si ciekawszego w kocioach,

o tern napewno dowiedzie si mona, e jest przeniesione z Wigier.

Klasztor Wigierski w rozwoju tych okolic odegra nadzwy-

czaj wybitn rol. Ojcowie Kameduli byli wybornymi gospoda-

rzami i niepolednimi artystami. Obszary, rzeby, sprzty kociel-

ne, wszystko to u nich musiao posiada miar artystyczn. A za-

gospodarowali swe posiadoci tak znakomicie, e to budzio za-

zdrosne gosy protestu i chciwoci na sejmach XVIJI wieku.

Klasztor zbudowano na pówyspie w pónocnej czci jeziora

Wigierskiego. Z posiadoci klasztornych rzd pruski, po zajciu

tej ziemi, uczyni osobny powiat wigierski. Dzi sam tylko ko-

ció utrzymany jest w stanie niezym, inne gmachy poszy zupe-

nie w rozsypk. Widok z klasztoru na jezioro jest przeliczny.

W sobot po poudniu lub w niedziel rano z wiey kocioa wi-

da odrywajce si od dalekich brzegów punkciki, które zbliaj

si ku klasztorowi, rosnc cigle,—to odzie z nadbrzenych wio-

sek wioz pobonych na nieszpory, lub sum. Na odziach pi-
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Augustów. Ulica Warszawska.

waj pobone pieni, czasem wracaj z kocioa ze wiatem lub

chorgwi. Widok to u nas w kraju niezwyky i bardzo pikny.

Oddalone od Wigrów o trzy mile Sejny, pomimo e s rezy-

dency biskupi, s maem i ubogiem miastem. Okazale tylko

przedstawiaj si mury klasztoru Dominikanów i ich koció, stano-

wicy obecnie katedr dyecezyi. Miasta gub. Suwalskiej s wogóle

ubogie i mae, a Sejny midzy niemi nie nale wcale do wybit-

nych, mniejsze s bowiem od Augustowa, Kalwaryi, a nawet Ma-

ryampola. Synne s tutaj jesienne jarmarki na kouchy i grzyby

suszone.

Ku pónocy od Suwak ley par bardzo malowniczych miej-

scowoci nad jeziorami, do takich np. nale Surpiy, lece mi-
dzy dwoma jeziorami, gdzie bardzo typowa „piokalnia" wznosi

si na spadzistem wzgórzu nadbrzenym.
Dodamy jeszcze kilka sów o wspomnianych wyej rónicach

narodowociowych gub. Suwalskiej. Ludno miasfi miasteczek

stanowi Polacy i ydzi. Na poudniu, w augustowskiem, prze-

wan ilo mieszkaców stanowi Rusini, dalej ku pónocy okr-
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;u Suwak i Sejn, ku Kal\varyi, rozwino si' osadnictwo polskie.

3d Kaiwaryi na pónoc, a ku brzegom Niemna, siedzi ludno li-

ewska; tu tylko w miasteczku, we dworze lub na plebanii mona
•ozmówi si po polsku, chop nie rozumie innego jzyka* prócz

litewskiego. Wród tyci ywioów rozrzuceni s jeszcze wyspó-

|wo osadnicy wielkoruscy, którzy opucili kraj z powodu sekciar-

i>twa i osiedlili si tutaj. Dwory niektóre s tatarskie. Pod wzgldem

I
|wyznanioWym Litwini s wszyscy arliwymi katolikami, Polacy

(Irównie, ale s take cae wsie kolonistów mazurskici, którzy zw
si „Docz-Mazurami". S to protestanci, którzy zactiowuj jzyk

ji obyczaj polski. Wsie wielkoruskie nale do starowierców, pomia-

steczkach siedz ydzi, a szlacita tatarska wyznaje maiometanizm.

Mae miasto Kalwarya nad Szeszup jest poudniowem mia-

istem tego litewskiego Pendabu (Szeszup = szesz-upie, czyli sze
rzek). Jest to miasteczko o 9,000 ludnoci, przedstawiajce si

ubogo, rozstawione szeroko, a nisko. W pobliu, we wsi Wink-

sznupie, znajduje si spory meczet, a przy nim cmentarz dla szlach-

ty tatarskiej (Baranowscy, Wilczyscy, Smulscy, Azulewicze, Adu-

rowicze. Muchy).

Ciekawe bardzo s wsie litewskie, jak np. bardzo typowa Ur-

domina pod Puskiem. Wie skada si z chat niezbyt duych,

przewanie kurnych, koo chat stoj „wirouka", spichrze na pa.

Suwaki. Ulica Gówna.

22
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lach nad ziemi wzniesione z podcieniami, gdzie skadaj narz-
dzia rolnicze. Za wsi wznosi si dua „piokalnia", góra sypana

zamkowa. Jedyny duy dom murowany—to plebania.

We wsiach, zamieszkanych przez Mazurów ewangelickich, s
domy modlitwy, kantoraty i szkóki, jak np. w Czerwonce, malo-

wniczej miejscowoci, o par wiorst za Suwakami na szosie kal

waryjskiej. Z polami Czerwonki graniczy wie Gboki rów, za-

mieszkana przez Starowierów. Tu domy znów zupenie inne, ty-

py odmienne, wielkie brody u mczyzn, u kobiet na gowach
czóka, cerkiew w ksztacie duej szopy z dachem somianym, na

którym do niedawna niewolno byo stawia krzya.

Rónice narodowociowe i wyznaniowe nie pozwalaj ludno-

ci miesza si ze sob, ale zdarzaj si zwizki i pokrewiestwa
polsko-litewsko-ruskie, z niezwykym wtedy sposobem zmiany na-

zwisk, np..rusiski chop Zuk, po przeniesieniu si do miastecz-

ka, poddaje si atwo wpywowi ludnoci miejscowej, dodaje so-

bie polsko-szlacheckie „ski" i nazywa si „ukowski", gdy brat

jego, osiedliwszy si we wsi litewskiej, nazywa si „Wabaas" (po

litewsku Zuk) i przekazuje to nazwisko swojej rodzinie.

Nad Szeszup take, bardziej ku pónocy, ley adny i czysty

Maryampol, „stolica litewska", jak go tu czasami zowi. Jest tam

adny koció z klasztorem Maryawitów, którzy mieli tam znaczne

wpywy i szerokie pole dziaania. Okolice Maryampola s bar-

dzo zamone, siej tam wyborn pszenic, hoduj doskonae ko-

nie; gleba jest wymienita. Maryampol posiada koció ewan-

gelicki, gdzie na niedziel zjedaj si kolonici z „Docz-Mazurów".

Za Maryampolem przecina guberni hnia kolei do Wierzbo-

owa, duej komory, na drodze ku Europie zachodniej. Tdy
idzie ruchliwa droga na Królewiec do Gdaska i Berlina.

Pónocna cz gub. Suwalskiej spada na lewy brzeg Niemna

w urocz dolin tej rzeki. Niemen jest bez porównania pikniej-]

szy od rzek z systematu Wisy, Ujty w wysokie brzegi, wzkl
i nadajcy si zjtego powodu do eglugi, wod ma adn, bystro py-]

nc. Wogóle cay krajobraz nadniemeski róni si znacznie na.

swoj korzy od nadwilaskiego i zasuguje na blisze poznanie.:

^[eRsander J;anowsRi. '



USTRÓJ ADMINISTRACYJNY.

(m,'strój administracyjny Królestwa Polskiego jest produktem

^^ wielorakich, gboko sigajcych zmian politycznych, jakim

^ ta cz kraju w XIX stuleciu podlegaa. Najpierw mamy
tu nike, ale bd co bd znaczce pozostaoci po dawnej admi-

nistracyi ze schyku XVIII stulecia, przeksztacone w tyglu Napo-

leoskim i konstytucyi Ks. Warszawskiego, póniej zrby syste-

matu prawno-politycznego tego Ksistwa, dalej reformy z lat

1815— 1830, nawet lady poczyna Wielopolskiego, i wreszcie

—

operat prawny hr. Milutina: reform z r. 1864, dajc pewne
uwicenie nowemu ukadowi poj i stosunków, ju wówczas
gboko przez spoeczestwo polskie odczuwanemu. Obok tego

istnieje systemat administracyi ogólnej, na zasadach odmiennych

oparty, a odpowiadajcy potrzebom pastwowoci rosyjskiej.

W tym te duchu poczta zostaa, ale jeszcze daleka od urzeczy-

wistnienia, myl kodyfikacyi praw, obowizujcych w Królestwie.

Wogóle administracya Królestwa Polskiego przedstawia miesza-

nin systematów p?'oicmc^ofial/ieffo i realnego, z których ostatni od-

znacza si przewag formaln, pierwszy—przewag faktyczn,

wypywajc z odmiennoci ustroju etnicznego, obyczajowego
i kulturalnego tej prowincyi.

Naturalnie, czytelnik, pragncy dokadnie zoryentowa si
we wspóczesnym ustroju administracyjn}m Królestwa, musi si
zapozna cho pobienie z history zmian prawno-politycznych,
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Warszawa. Widok Zamku od strony Zjazdu.

jakie tu zachodziy w ostatnich stu latach. Tego zadania wszake
podj tu nie mog. Ja tylko opowiem,, jak teraz jest, jaki syste-

mat panuje, jakie prawodawstwo administracyjne obowizuje.

Objanie 1 wyjanie moe udzieli, jak si rzeko, tylko historya.

Ustawa o zarzdzie gubernialnym i powiatowym w guber-

niach Królestwa Polskiego z r. 1866 ustanowia, zamiast dotych-

czasowych piciu gubernii, dziesi, mianowicie: Warszawsk,
Kalisk, Piotrkowsk, Kieleck, Radomsk, Lubelsk, .Siedleck,

Pock, omysk i Suwalsk. Gubernie te podzielone zostay

na 85 powiatów. Szczegóowe rozgraniczenie gubernii i powia-

tów, ze wskazaniem, jakie gminy i miasta wchodz w skad ka-

dego powiatu, byo dokonane na mocy postanowienia Komitetu

Urzdzajcego z r, 1867. W nastpstwie zaprowadzone zostay

niektóre zmiany zarówno co do skadu gmin, jak co do nazw i ska-

du powiatów.

Najwyszym urzdnikiem w Królestwie, sprawujcym wadze
wykonawcz i administracyjn, jest genera-gubernator warszaw-

ski. Urzd ten stworzony zosta dopiero w r. 1874, poprzednie

bowiem rzdzi Królestwem Namiestnik, mianowany przez Mo
narch i delegowany przez niego do wykonywania zastpczo nie^

których obowizków naczelnika pastwa. Dopiero po mier
Namiestnika hr. Berga, nastpca jego, genera-adjutant, genera-pie
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choty hr. Kotzebue, przez Najwyszy imienny Ukaz z d. 23 stycz-

nia 1874 roku mianowany zosta na to miejsce z tytuem war-

szawskiego genera-gubernatora i gówno-dowodzcego wojskami

warszawskiego okrgu wojennego.

Prawa i obowizki genera-gubernatora, na mocy Ukazu z d.

29 lutego 1868 r., okrelone s w art. 290— 350 ogólnej ustawy

gubernialnej. Wedug niej, genera-gubernator, jako wyszy przed-

stawiciel rzdu wogóle, doglda cisego wykonywania praw i roz-

porzdze rzdu we wszystkici czciach zarzdu powierzonego

mu kraju; ma piecz o dobro mieszkaców; jest wyszym stróem

porzdku publicznego, wykonywujcym cigy dozór nad dziaal-

noci podwadnyci mu urzdów, w celu zapobieenia narusze-

niom prawa, grocym bezpieczestwu publicznemu, dobru ogól-

nemu i widokom rzdu. Pod wzgldem stosunków swoich z wa-
dzami pastwowemi, genera-gubernator ma prawo czyni Panu-

jcemu bezporednio przedstawienia w wypadkach, które Uwaa

ubliu. Dawny yniaeh Trybiiuahi koronnego, t)b^cnie Sd okrogowy.
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Radom. Rzd gubernialny.

za szczególnie wane. Ukaz z d. 5 kwietnia 1879 r., tworzc cza-

sowe genera-gubernatorstwa w niektórych miastach Cesarstwa,

nada czasowo szczególne prawa generat-gubernatorom, miedzy

niemi i warszawskiemu, w celu utrzymania bezpieczestwa i spo-

koju w powierzonym ich pieczy kraju. Wic np. genera-guber-

nator ma prawo wydala z kraju sposobem administracyjnym oso-

by, które uwaa za szkodliwe; nakaza zatrzymanie, podug swego

uznania, osób wszystkich stanów w wypadkach, uznanych za ko-

nieczne; wstrzyma wydawnictwo gazet; wymierza kary za nie-

odprawianie naboestwa w dni galowe lub inne dworskie, lub

odprawienie go w niewaciwym czasie, przez duchownych ró-

nych wyzna, z wyjtkiem prawosawnego, za naruszenie przepi-

sów co do zjazdów duchowiestwa rzymsko-katolickiego, za wznie

sienie kaplic, krzyów i t. p. na pamitk okolicznoci, majcycil

znaczenie polityczne, i t. d.

Ukaz z r. 1866 wprowadzi, jak si ju powyej rzeko, now
ustaw o zarzdzie gubernialnym i powiatowym w Królestwie;

Polskiem, utrzymujc dwa stopnie wadz administracyjnych po-;

rednich, to jest rzdy gubernialne i zarzdy powiatowe. Jedno-'
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zenie z tern zostaa zatwierdzona ustawa o stray ziemskiej

i o zarzdzie ubezpiecze, który, z powodu zwinicia Dyrekcyi

jUbezpiecze, zosta powierzony rzdom gubernialnym i zarzdom
Ipowiatowym.

Zarzd gubernii powierzony zosta gubernatorowi i pozosta-

jcemu pod jego przewodnictwem Rzdowi gubernialnemu. Ten
ostatni skada si z wicegubernatora i trzech radców, kierujcycli

wydziaami, mianowicie: administracyjnym, wojskowo-policyj-

nym i prawnym. Prócz tego s jeszcze ustanowieni asesorowie,

kierujcy wydziaami dóbr rzdowycli i ubezpiecze, oraz inspek-

tor lekarski, kierujcy wydziaem lekarskim. Na posiedzenia rzdu
gubernialnego powoywani by winni: inynier-budowniczy guber-

nialny, naczelnik dyrekcyi naukowej, kasyer gubernialny i prezes

Izby skarbowej. Interesy, zaatwiane w zarzdacti gubernialnycti,

s rozstrzygane w rozmaity sposób, mianowicie, i) albo przez sa-

mego gubernatora; 2) albo przez wice-gubernatora; 3) albo w ska-

dzie rzdu gubernialnego pod przewodnictwem gubernatora i 4)

albo w takime skadzie, pod przewodnictwem wice-gubernatora.

Do decyzyi genera-gubernatora rzdy gubernialne w wypad-
kacli, przewyszajcyci icli wadz, winny przedstawia interesy;

co do zawiadywania stra ziemsk, dozoru policyjnego, otwarcia

skadów ksigarskicli, drukarni, litografii, zakadów fotograficznych

i kantorów komisowych, pozwolenia na bro, wysyania cudzo-

ziemców zagranic i t. d. Przedstawienia do ministeryum spraw

wewntrznych, za porednictwem genera-gubernatora, rzdy gu-

bernialne winny czyni wzgldem: wewntrznego rozgraniczenia

gubernii, ustanowienia nowych miast, staroytnych budowli, otwar-

cia nowych klubów, dróg bitych i t. p. W niektórych innych wy-
padkach rzdy gubernialne czyni przedstawienie do ministeryum

spraw wewntrznych bezporednio. Co si za tyczy zarzdu
gminnego i wiejskiego, to pewne sprawy w tym dziale powinny

by przedstawiane komisyi czasowej do spraw wociaskich.
Rzdy gubernialne stanowi najwaniejsz wadz administracyj-

n w gubernii, z powodu, e atrybucye ich odnosz si prawie

do wszystkich gazi suby publicznej. Prócz tego wszake w gu-

bernii znajduj si jeszcze inne zarzdy lub wadze porednie.

Pod wzgldem tych wadz naley zwróci uwag na znaczn
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rónic, jaka istnieje w ich organizacji. Tak np. dla niektórych

gazi suby publicznej nie zostay utworzone adne specyalne

organy, ale zarzd niemi powierzono rzdom gubernialnym i za-

rzdom powiatowym (np. zarzd ubezpiecze i zarzd stra ziem-

sk). Dla innych znów gazi administracyi utworzono pewne

oddzielne organy, które jednak pozostaj w mniejszej lub wikszej

zalenoci od gubernatora i rzdu gubernialnego. Dla innych

wreszcie utworzone zostay wadze zupenie niezalene.

Drugi stopie organizmu wadz administracyjnych porednich

w Królestwie stanowi: naczelnik powiatu i urzd powiatowy.

Z pod zawiadywania jednak urzdów powiatowych wyczone zo-

stay: m. Warszawa, wszystkie miasta gubernialne i m. ód, któ-

rych magistraty bezporednio podwadne s rzdom gubernialnym,

a interesy pohcyjne s prowadzone przez oddzielnych policmaj-

strów i miejskie zarzdy policyjne. Urzd powiatowy skada

si, pod przewodnictwem naczelnika powiatu, z dwu jego pomoc-

ników, lekarza powiatu i inyniera-budowniczego powiatowego,

sekretarza i kanCelaryi wedug etatu. Z pomocników naczelnika

jeden przeznaczony jest do czynnoci administracyjnych, drugi do^

policyjnych. Naczelnik powiatu w granicach sucej mu wadzy
dziaa albo sam, albo przez kolegium urzdu powiatowego. To

Siedlce. Rzd gubernialny.
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z d. 2 marca 1864 roku o urzdzeniu gniiii wiejskich, którego po-

stanowienia zachowane zostay dotychczas (w teoryi) w caoci,

z wyjtkiem przeksztaconych w r. 1875 sdów gminnych.

Podug ustawy z r. 1864, rozszerzonej wczeniem do gmin

w r. 1869 dawnych miasteczek, zamienionych na osady, oraz

utworzeniem w r. 1879 penomocników gminnych, zwonej za
przez wspomnian reorganizacye sdów gminnych,-— administracya

gminna skada sic z nastpujcycli organów: a) zebrania gminnego;

h) wójta gminy; c) penomocników gminnych i d) sotysów Prócz

tego gminy mog mie osobnych pisarzów gminnych, poborców

podatkowych, inspektorów szkó i szpitali, gajowych, stróów, po-

owych i t. p. Zebranie gminne skada sie ze wszystliich, bez ró-

nicy wyznania, penoletnich gospodarzy gminy, posiadajcych w jej

obrbie prawem osobistej wasnoci przynajmniej trzy morgi ziemi

(ale nie kobiety). Wyczeni s od zebrania gminnego duchowni,

urzdnicy poliyi i sdziowie pokoju, chociaby posiadali w obr-

bie gminy wyej oznaczon ilo ziemi, a take od zebra gmin-

nych i gromadzkich—zostajcy pod ledztwem lub sdem za prze-

stpstwa, pocigajce za sob utrat wszelkich szczególnych praw

Kalisz. IJatiisz.
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pr/.ywilejów, tudzie osoby, oddane na mocy wyroku sdowego
»od dozór policyi. Osoby za, zostajce pod dozorem administra-

;vjnym, dopuszczone s do zebra gminnych i gromadzkich tylko

:'rzy decydowaniu spraw ekonomicznych. Jeeli w gminie znaj-

duj si ziemie skarbowe, to przedstawiciele skarbu mog take

^ra udzia w zebraniach gminnych, ale jedynie przy rozprawach

aad kwestyami gospodarczemi. Wedug póniejszych postanowie

Komitetu Urzdzajcego, mona w pewnych wypadkach dopusz-

;|cza do udziau w zebraniach gminnych osoby, majce tylko U
^morgi ziemi. Poniewa wszake odpowiednie uchway nic \^yja-

niaj bliej tych
,
pewnych" wypadków% mona przeto uwaa

census i{r-morgowy prawie za stay i powszechnie przyjty. Oso^y,

nie posiadajce prawa uczestniczenia w zebraniach gminnych i gro-

rmadzkich, nie mog by nawet obecne na nich: za przekroczenie

tego zakazu mog by oddane pod sd. Artyku ten— pisze H. Ko-

:nic—posiada szczególn wag co do urzdników policyjnych,

a zwaszcza co do stray ziemskiej, grajcej tak wan role w sa-

morzdzie wiejskim. Nie jest on jednak cilej przestrzegany.

Zebrania gminne zwoywane s obowizkowo co kwarta,

mianowicie w drugiej poowie marca, czerwca, wrzenia i grud-

m*a, t. j. w porze, kiedy z powodu wit lub braku waniejszych

robót polnych ludno posiada wicej wolnego czasu. Prócz tego

wójt gminy ma prawo zw^oa zebranie nadzwyczajne, kiedy zaj-

' dzie tego potrzeba. Ze zgromadze zwyczajnych najwaniejsze s
te, na których dokonywanes co trzy ata wybory urzdników gmin-

nych. Gubernie Królestwa podzielono na trzy kategorye, i co roku

nastpuj wybory w jednej z tych kategoryi w caej gubernii na-

raz. Zebraniu przewodniczy wójt, a w czasie wyborów na wójta,

lub sprawdzania jego rachunków, jeden z sotysów, wybrany przez

innych ub te najstarszy wiekiem.

Do atrybucyi zebra gminnych nale: i) wybór urzdników
gminnych; 2) uchway w interesach gospodarczych i innych, caej

gminy dotyczcych; 3) przedsiwzicia rodków dobroczynnoci

publicznej i urzdzenie szkóek gminnych; 4) ustanawianie i roz-

kad skadek gminnych i ciarów, dotyczcych caej gminy;

5) sprawdzanie dziaa i rachunków^ osób, z wyboru gmin urzdu-

jcych; 6) rozporzdzanie nieruchomym majtkiem caej gminy,
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Radom. Katusz.

W uytkowaniu wspólnem wszystkich jej mieszkaców bdcym
jjk oto; gruntami, odogiem lezcymi lub na pastwisko obrócony

mi i t. p.; 7) wybór penomocników gminnycti; 8) wypowiadanie

si we wszystkicti wypadkacti, w którycti bd na zasadzie praw.

ogólnego, bd szczególnycli przepisów lub rozporzdze rzdoj

wyci, zaciodzi potrzeba zgodzenia si caej gminy.

W osadacti (b. miasteczkaci), stanowicyci oddzielne gminy;

atrybucye zebrania gminnego przedstawiaj si nieco odmiennie

oprócz prawa wyboru wójta i innyci urzdników oraz sprawdza

nia czynnoci i ractiunków osób, urzdujcyci z wyboru, wszysi

kie inne czynnoci przelane zostay na zebranie gromadzkie

Wszake ydzi za zgod wójta mog zbiera si celem rozpatrj;

wania spraw, dotyczcych domów modlitw, cmentarzy i t. p.

Uchway zebrania gminnego wtedy tylko rraj moc prawni

kiedy zapady w obecnoci przynajmniej poowy gospodarzy, mi

jcych prawo gosu. W niektórych wszake wypadkach, gd

chodzi np. o rozporzdzanie wspóln wasnoci gminy, o zamij

n gruntów i t. p., wymagana jest zgoda przynajmniej
-/s

cz(
gospodarzy. Do ksig powinny by zapisane tylko te uchwal

zebrania, które nale do kategoryi waniejszych. Prawo rozró;

nia tu trzy rodzaje takich spraw: 1) wymagajce zgody ^/^ gosóv

i) postanowienia, majce obowizywa znaczny przecig czasi
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i 3) takie uchway, których zapisania zebranie gminne wyranie

zada. Przy tern, wedug okólnika Komitetu Urzdzajcego z d.

9 stycznia 1865 r., ksigi do zapisywania uchwa mog by pro-

wadzone w jzyku polskim, a tam tylko po rosyjsku, gdzie ludno
rosyjska przewaa. Przepis ten wszelako z biegiem czasu zosta,

w praktyce, uchylony. Wszystkie postanowienia zebra gminnych

pozyskuj moc prawn hez zatwierchenia wiadz wyszych, o ile nie

zostay zaskarone przez czonków gminy lub nie przekroczyy

ustawy.

Cech charakterystyczn obowizujcej w Królestwie ustawy

gminnej jest istnienie jeszcze niszego organu samorzdu, obcego

zreszt idei naszego ustroju spoecznego i poj prawnych, mia-

nowicie: gromady. Istnieje ona po wsiach, stanowicych nieza-

lene posiadoci, i posiada charakter nawskro stanowy, bo w skad
jej wchodz wycznie osoby pochodzenia wociaskiego. Oby-

watele ziemscy, ich oficyalici, suba, najemnicy i osoby, mieszka-

jce na ich gruntach lub w ich domach, nie wchodz w skad gro-

mady, natomiast wczono do niej osoby, które otrzymay nada-

nia gruntowe, w tej liczbie drobn szlacht, i gdzieniegdzie nawet

ydów. Zgromadzenie wiejskie skada si z wocian-gospoda-

rzy, posiadajcych grunta lub dom, przyczem ilo ziemi nie zo-

staa okrelona; do zgromadze tych dopuszcza si take kobiety,

odpowiadajce warunkom obowizujcym ogólnie. W osadach

wszyscy mieszkacy, bez rónicy pochodzenia, posiadajcy was-
no nieruchom, maj prawo uczestniczy w zebraniach gro-

madzkich. Gównym celem prawodawcy przy tworzeniu gromad
miao by poczenie wocian dla celów gospodarczych. Wedug
brzmienia odpowiednich artykuów, zadanie gówne zebra gro-

madzkich sprowadzaj si do nastpujcych: a) wyboru sotysa;

h) rozporzdzaniu gruntami gromadzkiemi; c) rozporzdzaniu bu-

dowlami gromadzkiemi, szkoami, szpitalami i t. p. zakadami,

urzdzonymi kosztem gromady wioskowej; d) do narad i prób
w przedmiotach, dotyczcych potrzeb ogólnych gromad wiosko-

wych: rodków opiekuczych, rozszerzania nauki czytania i pisa-

nia i t. p. Niektóre uchway zebra wymagaj zgody -^ gosów,
inne tylko wikszoci prostej; jedne, jak np. dotyczce suebnoci,
musz by zatwierdzane przez komisy wociask, inne wyma-
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gaj zgody gubernatora — sowem samodzielno gromad jest

w wysokim stopniu ograniczona. Wogóle niezdolno sw do

do ycia wykazay gromady w cigu 40 lat cakowicie.

Wszystkie wogóle urzdy administracyi gminnej obsadzone

s z wyborów. Naczelnika gminy, t. j. wójta, wybiera zebranie

gminne, ale nie w sposób ostateczny. Mianowicie zebranie wy-
biera dwóch kandydatów i przedstawia ich naczelnikowi powiatu,

który jednego z nich zatwierdza na urzdzie, drugiego za ustana-

wia czasowym zastpc wójta. Naczelnik powiatu moe wszake
odmówi zatwierdzenia kandydatów i zarzdzi nowe wybory;

gdyby po raz drugi zostay wybrane osoby, nie podobajce si na-

czelnikowi powiatu, to winien on zwróci si z tem do guberna-

tora, który ma prawo zarzdzi trzecie, ale ju ostateczne wybory.

Bezporedni wadz nad wójtem piastuje naczelnik powiatu, do

którego wszelkie skargi na naczelnika gminy adresowane by
winny. Naczelnik powiatu ma prawo ukara wójta grzywn do

5 rb. lub aresztem siedmiodniowym. Natomiast oddalenie z urz-

du wójta moe by dokonane tylko przez gubernatora. Atrybucye

i obowizki wójta w gminie s bardzo obszerne i wymagajce
szczególnych kwalifikacyi obywatelskich, najpierw dlatego, e ju
sama administracya samorzdna jest obszerna i zawia, a nastp-

i

Warszawa, (jiinach Banku,
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nie, e gmina w Królestwie posiada wiele obowizków przekaza-

nych przez Pastwo, jak np. podatkowe, wojskowe i t. d. Nieste-

ty, sposób rekrutacyi osób na wójtów i wysunicie si zgoa pod-

rzdnego urzdnika gminnego,— t. zw. pisarza, na czoo samorz-

du wiejskiego, zneutralizowao dobre strony ustawy z r. 1864

i sprowadzio do minimum samodzielno gospodarki gminnej.

iBrakom tym nie zaradzio nawet utworzenie instytucyi „pelnomoc-

'ników gminnych", lubo ustawa wyposaya icli w obszerne prero-

gatywy, bo inteligencya zupenie usuna si od udziau w samo-

rzdzie wiejskim, wocianie okazali si zbyt jeszcze niewyrobio-

nymi, a prawo inicyatywy zostao gminie prawie cakowicie od-

ijte. Dzisiejszy stan naszego samorzdu wiejskiego nie stoi na

wysokoci najelementarniejszych potrzeb spoeczestwa. In omni-

hiis aliuid, in ioio jiihl.

Dotd rozpatrywalimy gówne, ogólne organy administracyi

Królestwa. Ale oprócz nich, jak ju nadmieniem wyej, istnie-

inne jeszcze, do specyalnych powoane czynnoci, a w mniejszym

lub wikszym stopniu zalene od ogólnych miejscowych wadz
administracyjnych, czasem nawet zgoa niezalene. Ich te orga-

nizacyi naley si przyjrze bliej, bo w nich s rozstrzygane cz-

stokro bardzo wane interesy ludnoci i kraju. Naturalnie i tu-

taj, pragnc by zwizym, ograniczy si trzeba najogólniejszemi

wskazówkami. Bardzo wanemi instytucyami byy istniejce do

niedawna, dzi nieco przeksztacone, „Komisye do spraw wo-
ciaskich". Do atrybucyi ich naleao: a) sprawdzanie i popra-

wianie tabel likwidacyjnych przez wacicieli dóbr przedstawio-

nych i wprowadzenie w wykonanie tabel zatwierdzonych; h) po-

wiadczenie dobrowolnych ukadów midzy wacicielami dóbr

a wocianami o uchylenie lub zmian w sposobie uytkowania
ze suebnoci, przeniesienie osad, segregacy i zamian uytków
i t p.; c) dochodzenie sporów i zaale midzy wacicielami dóbr

a wocianami o pra\\o tych ostainich do slr/cbnoci, o osai.'y

i grunta, podpadajce lub niepodpadajce pod moc Ukazu o ut7i\-
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dzeniu wocian, o dokonane nieprawnie zamiany gruntów wo-
ciaskich na folwarczne i t. d.; d) roztrzsanie prób o przymuso-

w segregacy gruntów folwarcznycii od wociaskicli, o przy-

musowe zniesienie praw wocian do suebnoci i uytków, o po-

dzia, obcienie i alienacy osad wociaskici i t. d.; e) czuwa-
j

nie nad postpowaniem sotysów i wójtów gminnyci i t. d. i t d.

W r. 1870 komisye do spraw wociaskicli zostay zniesione, a na
)

icti miejsce utworzono Zarzdy gubernia Ine do spraw wocian-
,

skich. Zarzdy te, pod przewodnictwem gubernatora, skadaj'

'

si z wice-gubernatora, jednego czonka staego, z zarzdzajcego

Izb Skarbow i z komisirzy j^owiatowycti, ustanowionycti w ka-

1

dym powiecie. Zarzdowi gubernialnemu do spraw wocian-

!

skici su prawa Komisyi do spraw wociaskici: winny te one:

kierowa si prawami, obowizujcemi poprzednio istniejce ko-

misye.

Na skutek Ukazu z d. 26 marca 1869 r., zamiast .centranycti

wadz finansowych! w Warszawie, zostay utworzone w dziesicin
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liastach gubernialnych Królestwa JPolskiego miejscowe wadze
nansowe, pod nazw Izb skarbowych. Do instytucyi tych naley
ibowlzek obliczania i poboru pastwowych podatków i opat,

lilnowania wpywu dochodów pastwowych i czynienia z nich

yydatków, zarzd kasami skarbowemi i dozór nad wykonywa-
liem przepisów o handlu i przemyle. Prócz tego do obowizków
zb naley: a) udzielanie ulg pod wzgldem poboru podatków i za-

egoci; h) przedsiwzicie rodków w celu zabezpieczania nale-

loci skarbowych przy sprzeday przez licytacy dóbr prywat-

lych; c) sprawy stemplowe; d) ogólny dozór nad stanem dóbr rz-

dowych; e) zawiadywanie miejscowemi zarzdami lenemi, i t. d.

. Niektóre sprawy Izby Skarbowe, przed rozpoznaniem ich, winny
i brzedwstpnie przedstawi gubernatorowi, inne znów sprawy roz-

'itrzygaj same, z zastrzeeniem przedstawienia swych uchwa do

iidtwierdzenia gubernatora lub ministra skarbu. Skargi na pota-

powienia Izb Skarbowych naley podawa' do ministra Skarbu,

w specyalnych za wypadkach do I-go Departamentu Senatu.

Niezalenie od Izb Skarbowych istniej w Królestwie trzy

Izby Kontrolujce (w Warszawie, Lublinie i omy), powoane
do dokonywania rewizyi dochodów z obrotów pieninych wadz
administracyjnych w Królestwie. Na warszawsk Izb Kontro-

lujc woone zostao rewidowanie obrotów zarzdów miejsco-

|wych w guberniach: Warszawskiej, Kaliskiej i Piotrkowskiej, tu-

dzie wszystkich w Warszawie bdcych zarzdów oraz rewido-

wanie obrotów warszawskiego okrgu wojennego. Na Izb lubel-

sk woone zostao rewidowanie obrotów zarzdów miejscowych

|W guberniach: Kieleckiej, Radomskiej, Lubelskiej i Siedleckiej, na

'omysk za ta sama czynno woona zostaa w guberniach:

Pockiej, omyskiej i Suwalskiej. Kada Izba Kontrolujca

skada si z zarzdzajcego, starszych i modszych rewizorów,

ractimistrzów, tudzie innych urzdników kancelaryjnych.

Pod wzgldem administracyi, dotyczcej owiecenia publicz-

nego, stosunki w Królestwie przedstawiaj si w sposób taki. Ukaz

z r. 1867 zniós istniejc do tego czasu Komisy owiecenia pu-

blicznego i utworzy natomiast Okrg Naukowy Warszawski, pod-

dajc go pod wadz ministeryum owiaty w Petersburgu. Podug
odpowiedniej ustawy, Zarzd Okrgu tego stanowi: Kurator,' Po-

24
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mocnik jego, Rada kuratora i kancelarya Okrgu. Kurator zar
dza wszystkiemi zakadami naukowemi i instytucyami, bdcem
pod zawiadywaniem Okrgu. Wskutek tego otrzymuje doniesie

nia i przedstawienia od naczelników dyrekcyi naukowych, inspek

tor szkó m. Warszawy i od innyci wadz i instytucyi, nale
cycli do okrgu naukowego. Niektóre interesy Kurator rozstrzyg;

sam, w innyci zwraca si do ministra owiaty. Rada Kurator;

skada si, pod jego przewodnictwem, z pomocnika, rektora uni

wersytetu, naczelnika warszawskiej dyrekcyi naukowej, inspek

tor szkó m. Warszawy i dziekanów wydziaów matematyczno

fizycznego i filozoficzno-iistorycznego. Prócz tego nale do nie

i naczelnicy innyci dyrekcyi naukowycli, o ile s obecni w War
szawie. Kurator moe take, wedug swego uznania, zaprosi dt

udziau w Radzie profesorów uniwersytetu i nauczycieli rednic

zakadów naukowyci. Rozpoznaniu i decyzyi tej Rady podlegaj

interesy administracyjne, tudzie sprawy cile naukowo-wycic

wawcze.

Wspomniaem o dyrekcyaci naukowycli. Otó s to inst)

tucye, którym powierzone zostao blisze zawiadywanie szkoan'

pocztkowemi. Królestwo Polskie posiada lo dyrekcyi naukc

wyci: warszawsk, ódzk, radomsk, kieleck, ciemsk, siec

leck, suwalsk, omysk, kalisk i pock. W kadej dyrekc}

ustanowiony zosta naczelnik dyrekcyi, dla zawiadywania za

istniejcemi w Warszawie szkoami elementarnemi i zakadair

naukowemi prywatnemi ustanowiono Inspektora szkó m. Warsze

wy. Naczelnicy dyrekcyi, tudzie wspomniany Inspektor, maj

zwerzcinictwo nad wszystkiemi rzdowemi i publicznemi zake

dami naukowemi, znajdujcemi si w obrbie powierzonej im d}

rekcyi ub m. Warszawy, oprócz tyci, które z mocy obowizuje

cyci w Królestwie przepisów, zale od innyci wadz (nie od m
nisteryum owiaty). Co si tyczy bliszego zawiadywania szkc

ami pocztkowemi, to podug ustawy z r. 1864, naley ono, w gm

nacli wiejskici, do wadz samorzdu wiejskiego, dozorowanyc

w tym wzgldzie przez Naczelników dyrekcyi. Szkoy gminne zd

staj pod bezporednim zawiadywaniem miejscowego wójta gmin

i penomocników, a zebrania gminne powinny myle o icli dobrf

bycie, utrzymaniu i t. d.
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Ustawa o szkoach pocztkowych w Królestwie Polskiem z r.

864 utrzymaa podzia tych szkó na jednokasowe i dwuklasowe.

ostanowia ona, aby we wszystkich klasach pocztkowych wy-
lad wszystkich nauk odbywa si w jzyku rodowitym mieszka-

ów, jakoto: w polskim, litewskim, ruskim i niemieckim. Przy-

kra miay by zachowane takie przepisy: jeeli do szkoy uczsz-

zay dzieci rónych narodowoci, to przedmioty winny byy by
wykadane w jzyku wikszoci uczniów. We wszystkich szko-

ich pocztkowych miay by wykadane: 1) religia waciwego
vyznania, pacierz i historya wita; 2) czytanie ksiek drukowa-

lych i pisma w jzyku rodowitym; 3) pisanie w tyme jzyku;

.j arytmetyka. Do tych przedmiotów obowizujcych moga by
lodana, na danie waciwych mieszkaców, nauka czytania i pi-

ania po rosyjsku. W tych take miejscach, gdzie jzyk polski nie

'.tanowi jzyka rodowitego mieszkaców, na danie ich mogo
by wykadane czytanie i pisanie po polsku. Najwyszy Rozkaz

id. 11 grudnia 1871 r. wprowadzi obowizkowo do wszystkich

izkó pocztkowych nauk czytania i pisania po rosyjsku.

Warszawa. S^d oki\^gowy, dawniej paac Paca.
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Teraz wypada nam pomówi o organizacji kocielnej w Kró-

lestwie. Organizacya wyznania rzymsko-katolickiego i zasadnicze

jego stosunki byy okrelone w Konkordacie, zawartym ze Stolic

Apostolsk w r. 1847. Konkordat ten wszelako utraci moc obo-

wizujc na skutek Najwyszego Rozkazu w r. 1866. Obecny

stan rzeczy okrelony zosta ostatecznie przez Ukaz z r. 1865.

Zgodnie z nim, utworzono jedno arcybiskupstwo warszawskie

i siedem biskupstw, mianowicie: kaliskie, pockie, lubelskie, pod-i

askie, sandomierskie, kieleckie i sejneskie, z których podlaskiej

z czasem zniesiono. W kadej dyecezyi przy biskupie jest kapi-|

tua. Parafie podzielone zostay midzy dekanaty tak, aby na

kady powiat przypada jeden dekanat. Proboszcze parafialni

zostali podzieleni na dwie klasy; pierwszej klasy, podug etatu.;

byo 47, drugiej za 120; w pozostayci 1,471 parafiach mieli by(^;

tylko administratorowie. Wreszcie wypada nadmieni, e w cek

zachowania w dobrym stanie kocioów i cmentarzy, a take mieszi

ka plebaskich, dekret z r. 1817 ustanowi przy kadym kocielt'

parafialnym dozór kocielny, skadajcy si z kolatora, plebanaj

i trzech parafian, przez nich podanych, a przez komisy wojewódz-'

k zatwierdzonych. Ukaz z r. 1 864 pozostawi organizacy dozo

rów kocielnych na poprzednich zasadach, w tych jednak para-

fiach, w których prawo kolatoryi przeszo do rzdu, przewodni

czenie w dozorze oddane zostao wójtowi gminy lub sotysowi<i

jeli osoby te byy wyznania rzymsko-katolickiego. Póniej guber

natorom nadane zostao prawo mianowania czonków dozoróv

kocielnych. W roku 1864 okrelono take organizacy duchoj

wiestwa zakonnego. Wszystkie klasztory mzkie i eskie, w któj

rych nie znajdowaa si oznaczona przepisami kanonicznemi liczk

zakonników lub zakonnic, a mianowicie w których przebywa(

stale mniej ni 8 osób stanu duchownego, winny byy by nie,

zwocznie zniesione; prócz tego miay by zniesione i te klasztory 1

które wziy udzia w ówczesnych wypadkach politycznych. Nie;

zniesione klasztory podzielono na etatowe i nieetato\\e; ostatnit

ulegay zniesieniu w miar tego, jak ilo osób stanu duchownegCj

zmniejszaa si w nich. 1

Wyznanie grecko-unickie byo urzdzone przez Ukaz z r. 1 866^

Dyecpzya grecko-unicka chemska bya podzielona na i 2 dekanaJ
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tów, parafii miao by 261. Na mocy Ukazu z d. 13 maja 1875 r.

\ wyznanie grecko-unickie zostao przyczone do prawosawnego.

Wskutek tego dyecezya warszawska prawosawna i ciemska
grecko-unicka zostay poczone w jedn ctiemsko-warszawsk.

Bezporedni zarzd przyczonemi wskutek tego parafiami by
powierzony biskupowi, który otrzyma nazw biskupa lubelskiego,

wikaryuza dyecezyi ciemsko-warszawskiej.

Co si tyczy wyznania ewangielicko-augsburskiego i ewan-

gielicko-reformowanego, to pierwsze zostaje pod zarzdem Kon-
systorza Ewangielicko- Augsburskiego, skadajcego si z prezesa

wieckiego i duciownego wice-prezesa (którym jest zaw^sze super-

intendent generalny), oraz z dwu czonków wieckicti i dwu du-

ciownycli; parafie ewang.-augsburskie w Królestwie Polskiem s
podzielone na cztery superintendentury czyli dyecezye, mianowi-
cie: warszawsk, kalisk, augustowsk i pock. Superintendenci

maj prawo zwoyw^a duchownycli swej dyecezyi na synody, ce-
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lem naradzenia si nad interesami religijnemi wyznania. Za ze-

zwoleniem Najjaniejszego Pana moe si take zebra w Warsza-

wie synod generalny. Wedug ustawy dla kocioa ewangielicko-

reformowanego w Królestwie Polskiem, sprawami tego kocioa
zarzdza synod oraz konsystorz ewangielicko-reformowany w War-

szawie. Synod winien si zbiera corocznie w czerwcu, w miej-

scu przez wadz wskazanem.

Dla zawiadywania interesami religijnemi mieszkaców Kró-

lestwa wyznania mojeszowego istniay z dawnych czasów kabay,

na skutek jednak postanowienia Namiestnika w r. 1821 ustanowio-

ne zostay dozory bónicze, kabay za zniesiono. Na mocy po-

stanowienia Komitetu Urzdzajcego, rabinów mianuje i uwalnia

gubernator, tak samo jak i kantorów przy domach modlitw, pod-

rabinów, szkolników i t. p. W ostatnich czasach wymagany bywa
wyszy cenzus naukowy od rabinów.

Urzdzenia administracyjne, majce na celu bezporednio

opiek nad interesami gospodarczemi ludnoci w Królestwie, no-

sz na sobie pitno rónych systemów i epok. Jedne s pozosta-

ociami jeszcze z czasów wikszej autonomii kraju i w zasadni-

czych swych podstawach pomylane s trafnie i zgodnie z potrze-

bami miejscowemi, inne s zgoa nowoczesne i wskutek nowocze-

snych potrzeb powstae (jak np. opieka fabryczna), jeszcze inne

wreszcie, jako cakiem przestarzae i wedug dawnych norm ycia

tworzone, dzisiejszemu stanowi rzeczy nie odpowiadaj. Niepo-

dobna tu o nich wszystkich mówi, zwaszcza e bez historycznego

rzutu oka niejedno z tych urzdze wydaoby si niezrozumiaem,

ograniczymy si wic wspomnieniem o kilku najwaniejszych, do-

tyczcych rozleglejszych stron administracyi szczegóowej.

W ostatnich czasach rozwój przemysu fabrycznego wysun
naprzód we wszystkich krajach Europy Zachodniej kwesty opieki

nad prac osób, zajtych w fabrykach i wikszych zakadach prze-

mysowych. Powoli i prawodawstwo Królestwa Polskiego poszo

za tym przykadem. Podug zdania Rady Pastwa w r. 1882,

wszystkie miejscowoci, w których istnieje przemys fabryczny

1 rkodzielniczy, winny by pod wzgldem dozoru nad prac i wy-

ksztaceniem dzieci podzielone na okrgi. W kadym okrgu wi-

nien si znajdowa jeden lub kilku inspektorów, podlegych inspek-
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torowi gównemu, zaliczonemu do departamentu handlu i rko-

dzie w ministeryum slcarbu. Inspel^torowie obowizani s: a) do-

zorowa nad wyl?:onaniem postanowie co do zaj robotników

nieletnichi i uczszczania przez nicti do szkoy elementarnej; h) spo-

rzdza przy udziale miejscowych urzdników policyjnych proto-

kuy wzgldem narusze tych przepisów; c) oskara przed sdem
winnych naruszenia powyszych przepisów. W nastpstwie ramy

i atrybucye inspekcyi fabrycznych zostay jeszcze rozszerzone i ci-

lej okrelone.

Zawiadywanie komunikacyami ldowemi i wodnemi w Kró-

lestwie Polskiem powierzone jest rónym instytucyom. Drogi bite

I-go rzdu, t. j. szosowe, wychodzce z Warszawy do granic Kró-

lestwa lub innych punktów, zostay podzielone na lo oddziaów:

mianowicie: Warszawski, owicki, Kaliski, Radomski, Kielecki,

Lubelski, Siedlecki, omyski, Biaostocki i Suwalski. Dla

zwierzchniego dozoru nad dobrym stanem tych dróg ustanowiono

naczelników oddziaowych, podlegych Zarzdowi XI Okrgu ko-

munikacyi ldowych i wodnych. Oddziay znowu dziel si na

dystanse, zawiadywane przez odpowiednich naczelników. Na
skutek ustawy o zarzdzie gubernialnym i powiatowym, zawiady-

Wloeawek. Paac biskupi i konsystorz.
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wanie drogami bitemi II-go rzdu powierzone byo tyme zarz-

dom, z wyczeniem zarzdu komunikacyi od wszelkiego w tem

udziau. Przepisy o ulrzymywariu dróg ziemskici w Królestwie

z r. 1870 podzieliy te drogi na 3 rzdy, t. j.: a) trakty gówne gu-

bernialne; h) drogi boczne zwyczajne, czyli powiatowe, c) drogi

wiejskie i polne. Staranie o utrzymanie dróg ziemskici I-go rzdu
jest obowizkiem naczelników powiatów, dozór nad utrzymaniem

dróg II-go rzdu woony zosta na wójtów gmin i burmistrzów,

drogi za III-go rzdu winny by utrzymywane kosztem gromad
wiejskici, albo wacicieli, przez których grunta przeciodz. Nie-

zalenie od tego, na mocy zdawna pozostaycli przepisów, przy

zarzdaci powiatowych mog istnie specyalne komitety drogowe, '

zoone z obywateli miejscowych, a majce czuwa nad drogami

II-go rzdu. Niestety, komitety te prawie nigdzie nie istniej, a je-

eli istniej, to dziaalno ich jest nika i owoców nie przynoszca. '

Ludno Królestwa nie umie wyzyskiwa przysugujcych jej praw

i przywilejów obywatelskich.

Rzeki i wody w Królestwie podlegaj zarzdowi specyalnej
;}

inspekcyi. Inspektor warszawski ma dozór nad rzekami Wis,
,|

Narwi i Bugiem. Obowizki jego polegaj na dozorze nad e- \

glug na wodach wewntrznych, na utrzymywanie w dobrym sta-

1

nie znaków ostrzegawczych, usuwaniu przeszkód, rozpowszech-

1

nianiu poytecznych wiadomoci z eglugi rzecznej i t. d. Do po-

mocy ma on sobie dodanych pomocników.

W kocu tego szkicu pozostaje nam pokrótce nadmieni o kil-

ku jeszcze gaziach administracyi w Królestwie Polskiem. Tak

wic pod wzgldem sdowym dziesi gubernii, skadajcych Kró-

lestwo, tworzy jeden okrg Warszawskiej Izby Sdowej, kada za
gubernia stanowi Okrg Sdu Okrgowego. Co si tyczy insty-

tucyi sdziów pokoju i sdów gminnych, to sd gminny, instytu-

,

cya oparta na zasadzie wyborczej i, mówic nawiasem, dzielnie'!

funkcyonujca, i przez ludno miejscow sympatycznie traktowa-i';

na, ustanawia si dla jednej lub kilku gmin, sdziowie pokoju za
wykonywuj wadz sdow w miastach. Sdy gminne i sdzio-

wie pokoju tworz okrgi Zjazdów Pokoju, których w Królestwie

powinno by 20.
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Pod wzgldem poboru do wojska kada gubernia i kady po-

wiat stanowi oddzielny okrg, z oddzielnemi gubernialnemi i po-

yviatowemi zarzdami, majcemi za zadanie rozpatrywanie i roz-

trzyganie spraw, dotyczcych poboru.

Pod wzgldem zarzdu czynnociami pocztowemi Królestwo

Polskie dzieli si na trzy okrgi, mianowicie: warszawski (na gu-

bernie Warszawsk, Piotrkowsk, Kalisk i Kieleck), lubelski (na

.^ub. Lubelsk, Radomsk i Siedleck) i omyski (na gub. om-
ysk, Suwalsk i Pock). Okrgi te poddano bezporednio pod
wadz ministeryum spraw wewntrznych.

Wreszcie pod wzgldem zarzdu dochodami z akcyzy Kró-

lestwo jest podzielone na cztery gubernialne zarzdy akcyzowe,

mianowicie: i) warszawski na gub. Warszawsk i Siedleck; 2) ka-

liski na gub. Kalisk i Piotrkowsk; 3) omyski na gub. omy-
sk, Suwalsk i Pock i 4) lubelski na gub. Lubelsk^ Radomsk
i Kieleck. Podlegaj one bezporednio wadzy ministeryum

skarbu.

Wogóle w tych dziedzinach administracyi Królestwo Polskie

zjednoczone zostao, pod wzgldem urzdze administracyjnych,

z gub. Cesarstwa, a zarzd centralny niemi przeniesiony zosta do
Petersburga.

%o[es(aw J^osRowsRi.

"^^^^^^^^^

25



STATYSTYKA LUDNOCI.'^

J^
edug danych ostatniego spisu jednodniowego dziesi guberni

Królestwa Polskiego liczyo w 1897 r. 9,401,097 mieszka

ców, w tej liczbie 4,707,781 mczyzn i 4,693,316 kobiet. M
czyni stanowi wic 50,07^, kobiety 49,93^ ogóu ludnoci.

Na wstpie odrazu rzuca si w oczy równa niemal ilo m?
czyzn i kobiet, odróniajca Królestwo od rónycli krajów eurc

pejskici. Ale rónica ta jest tylko pozorna. Odrazu te zazneis

czy naley, e do ogóu ludnoci zaliczone zostao wojsko, kor;

systujce w Królestwie, którego ilo, jak si to okae z dalszyojj

oblicze, mona przyj na 195,000 ludzi.
|

Jeeli sum t odejmiemy od podanej na wstpie i od ilo
|

mczyzn, to otrzymamy 9,206,097 ludnoci wzgldnie staejj

4,512,781 mczyzn i 4,693,316 kobiet. Czyli e, bez wliczan'i

wojska, kobiety stanowi 51^, a mczyni 49^ ludnoci; dos3;j

wzgldnie znaczna przewaga kobiet jest faktem niewtpliwym. :

'-i

j

*) w pracy niniejszej korzystalimy z danych statj-stycznych z lat 1860 i ISlj

z materyaów Warszawskiego Komitetu Statystycznego za r. 1892, z ogoszon3xh rezri

tatów spisu jednodniowego za r. 1897, a nadewszystko z cennej pracy Henr3-ka Rad|]|

szewskiego, zamieszczonej w zeszycie 1-ym Ekonomisty za r. 1903. Z pracy tej

czerpnlimy przedewszystkiem tablice, które po przejrzeniu i sprawdzeniu podaje'-

poniej, jak równie niejeden wniosek ostateczny; w tekcie cytujemy tu i owdzie c?J

ustpy z pracy Radziszewskiego. Póniejszych materyaów nad spis jednodniowy > -^

1897, niestety, niema, tak e wnioski ostateczne co do zaludnienia Królestwa opiJ

s jedynie na rachunku prawdopodobiestwa, {Prsyp. aut.).
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Pierwsze i najwaniejsze pytanie, jakie narzuca si przy bada-

niu ludnoci Królestwa, jest: jakie ludy, wzgldnie narodowoci,

^zamieszkuj to terytoryum?

Zamieszkuj je przedstawiciele trzech gównych narodowoci:

Polaków, ydów i Rosyan, wreszcie Niemców i innych odsetki

tak drobne, e nie wpywaj zgoa na konfiguracy etnograficzn

kraju i adnemu z jego zaktków nie nadaj odrbnego pitna oby-

czajowego. Zaznaczy te naley, e ydzi nie stanowi bynaj-

mniej jednolitej warstwy narodowociowej; znaczna cz z po-

ród nich zalicza si do grupy kulturalnej polskiej, znaczna rów-

nie do rosyjskiej; dalej mamy najliczniejsz grup ludnoci argo
nowej, ciemnej, zabitej i obojtnej pod wzgldem narodowym,

wreszcie z dnia na dzie wzrastajc grup syonistów, tych praw-

dziwych dopiero ydów-narodowców.

z pod owicza. Orszak weselny.
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Zadaniem statystyki winno by wykazanie, jaki panuje stosu-

nek liczbowy midzy temi rónemi narodowociami. Niestety^

na pytanie to odpowiedzi cisej niema; materyay ostatniego

spisu jednodniowego nie zawieraj rubryki narodowoci, do któ-

rej kady si zalicza. Zatem statystyk narodowociow naley

zamieni statystyk wyznaniow, z natury rzeczy niezupenie ^do-

kadn.

W dalszyci zestawieniach bierzemy pod uwag cztery tylko

wyznania, które wyliczamy tu w porzdku, wedug najwikszej

iloci przynalenyci do niego osób, a mianowicie: rzymsko-kato-

lickie, mojeszowe, prawosawne i protestanckie; inne dawayby
tak mae odsetki, e w stosunku do liczby ogólnej i do liczb po-

szczególnych miao pomin je mona.

Biorc, znowu pod uwag stosunek wyznania do narodowoci,,

miao powiedzie moemy, e jeeli wszystkich katolików rzym-

skich zaliczymy do Polaków, to otrzymamy liczb pewn i nie-

wtpliw, aczkolwiek nisz od rzeczywistej. Opucimy bowiem

ydów i cz byych unitów (dzi zaliczonych do wyznania pra-

wosawnego), zaliczajcych si do Polaków. Z przedstawicieli wy-

zna protestanckich, wielu bardzo jest niewtpliwie Polaków, ale

poniewa pomidzy katolikami jest bez wtpienia wielu Niemców,.

wic, jeeli ca liczb protestantów przyjmiemy za Niemców, to

z pewnoci nie popenimy omyki na korzy ywiou polskiego.

Po tych uwagach wstpnych przechodzimy do cyfr.

Wedug danych ostatniego spisu jednodniowego Królestwo

liczyo 663,784 prawosawnych, 6,987,467 katolików, 1,316,076

ydów, i 418,930 protestantów, czyli e katolicy stanowi

74,32^ ogóu ludnoci, ydzi 14^, prawosawni 7,06^, wreszcie

protestanci 4,46^. Ztd wniosek, e wyznanie katolickie liczy bez-

wzgldnie i wzgldnie najwiksz ilo przedstawicieli; ilo Pola-

ków jest wic w Królestwie najwiksza i wiksza od sumy przed-

stawicieli wszystkich innych narodowoci i to niemal trzykrotnie

(74,21^ i 25,79^). Jest to te rdzenna ludno kraju.

Dawniej stosunek ten by jeszcze wikszy, jak to wykazuje-

nam ponisza tablica.
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TABLICA I.

Wzrost ludnoci pónych wyzna.

Wyzna-



w

p^

Cu

o
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Najbardziej wzrosa liczba prawosawnyci (26,4,^). I tu spo-

tkamy dwa etapy: w cigu pierwszego okresu liczba ici wzrasta

ii5,3<^' przewanie wskutek przyczenia b. unitów do kocioa
prawosawnego. Dalszy przyrost od r. 1888— 1897 (blizko 70^)

.'st skutkiem wzrostu liczby urzdników i zaliczenia do ludnoci

V r. 1897 wojska.

Przejdmy z kolei do rozmieszczenia terytoryanego rónyci
vyzna, które przedstawi nam kilka tablic nastpujcycti:

TABLICA. II.

Ludno wyznania prawosawnego w r. 189Z.
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TABLICA III.

Ludno wyznania prawosawnego w r. 1897.

Gubernie
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TABLICA V.

Ludno ydowsha podug spisu jednodniowego z p. 1897.

Gubernie
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TABLICA VII.

Zestawienie procentowe ludnoci rónycli wyzna wedug gubernii w p. 1897.

Gubernie



203

Wocianie z pow. Nowomiskiego.

Inaczej rzecz si ma w guberniach Lubelskiej i Siedleckiej, gdzie

mieszkaj byli unici, zaliczeni do prawosawnych i gdzie te sto-

sunek procentowy katolików jest najmniejszy (62,4 i 60,5^0); tutaj

procentowy stosunek ludnoci katolickiej pozosta prawie ten sam,

co w r. 1892, przyczem podniesienie procentu w gub. Siedleckiej)

(i7o) pokrywa znacznie znienie w gub. Lubelskiej (0,77,,). Zgoa
niewiadomo, czemu zjawisko ostatnie przypisa naley; wniosek

o wikszej sile rozrodczej ludnoci katolickiej w stosunku do pra-

wosawnej, czyli b. unitów, byby niesuszny, poniewa ludno
ta jest plemiennie jednakowa i znajduje si w jednakowych wa-

runkach ekonomicznych. Prdzej ju monaby tu przypuci ja-

k filtracy z jedne] gubernii do drugiej bez wyranych powodów.
Z tablic 4-ej i 7-ej dowodnie wynika, ze ludno katoHcka zaj-

muje w caym kraju i we wszystkich guberniach zosobna stano-

wisko przewaajce. Najwikszy odsetek znajdujemy w gub. Kie-

leckiej (87,97o), najmniejszy w Siedleckiej (6o,57o); za najprzecit-

niejsze mona uwaa gubernie omysk, Suwalsk i Piotrkow-

sk (77,57o» 76,2 7o i 737o)» które najbardziej zbliaj si do prze-

citnego odsetka caego Królestwa (74,37o)-
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Wahania odsetka ludnoci katolickiej s w zalenoci od wa-
Iha odsetków ludnoci innych wyzna; zwikszenia lub zmniejsze-

nia jego odbywaj sie na ich zysk lub strat. Trzeba nam si^ i

wic zaj statystyk innych wyzna.
j

Zaczynamy od prawosawnych. Jeeli rzucimy okiem na
|

tabl. 2- i 3-i, przedstawiajc nam dane z r. 1892 i 1897, to ude-

_ rzy nas przedewszystkiem olbrzymie zwikszenie jej odsetka, zwik-

szenie, wynoszce przewanie 3—47o- Dalej uderzy nas w da-

nych za r. 1897 olbrzymia przewaga mczyzn nad kobietami,

(przewyszajca w kilku guberniach 6o7o' dochodzca do 9o7o '

w gub. Piotrkowskiej, przewyszajca 9o''/p w gub. Pockiej, a zbli-

iona nieco do normalnej w gub. Lubelskiej i Siedleckiej. I tu przy-

czyn jest wojsko, zaliczone do ludnoci w r. 1897. Zatem praw;-

-dziwy stosunek procentowy daj nam tylko dane z r. 1892, aeby
je .otrzyma w r. 1897, naleaoby odtrci ilo wojska.

. P. Henryk Radziszewski w cytowanej ju cennej pracy swojej

•oblicza j w sposób nastpujcy: „Przyjmujc za normalny stosu-

nek procentowy kobiet do mczyzn, jak 1 do 1, i odejmujc od

•cyfry 430,403 (ilo mczyzn) cyfr 233,381 (ilo kobiet), otrzy-

mamy rónic 197,022, która zapewne odpowiada iloci wojska

wyznania prawosawnego, stojcego w Królestwie Polskiem,"

„Cyfr t jeszcze w inny sposób wyprowadzi mona: przez

porównanie liczb za rok 1897 i 1892. Istotnie, w roku 1897 wy-

kazano prawosawnych mczyzn 430,403, kobiet 233,381, cz-
nie 663,784; w roku 1892 wykazano prawosawnych mczyzn
221,764, kobiet 220,247, cznie 442,01 1. Ztd rónica przyrostu

mczyzn wynosi 208,639, kobiet 13,134, cznie 221,373. Przy-

rost kobiet 13,134 w cigu lat 5 mona uwaa za przyrost prawie

naturalny, t. j. wypywajcy z przewagi urodze nad zejciami.

Poniewa liczba ludnoci mskiej bya w r. 1892 prawie identy-

czn, przeto ludno ta w r. 1897 przy takim samym przyrocie

powinna by 234,897, a nie 430,403. Rónica ztd wypywajca,

195^505 prawie identycznie odpowiada cyfrze powyszej, otrzy-

manej zupenie na innej podstawie."

Jeeli cyfr wojska (195,000) odejmiemy od cyfry ogóu mie-

szkaców Królestwa (9,401,097) i od cyfry ludnoci prawosawnej

(663,784), to otrzymamy cyfry 9,206,097 i 468,784, z których druga
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iwynosi 5^0 pierwszej. Có to znaczy? Oto poprosta to, e pro-

cent ludnoci prawosawnej w r. 1897 wynosi 7,06 7o z wojskiem,

a tylko 57o bez wojska, czyli, e nie uleg zmianie od r. 1892.

Ludno prawosawna w Królestwie Polskiem skada si

z wojska, urzdników, nielicznej kolonii handlowej i ludzi pry-

watnyci w Warszawie. W stosunku do tego najwikszy odsetek

jej znajdujemy w tycti guberniacli. które posiadaj najwiksze za-

ogi wojskowe, a wic graniczcych z Prusami, i najwicej urzd-

ników. Najwikszy odsetek mamy wic w gub. Suwalskiej (6, 14^)^

Warszawskiej (5,46 7o)5 omyskiej (5,4270), Pockiej (3,1 7o), naj-

mniejszy w Kaliskiej (.1,0979) ^ Kieleckiej (i,o67o)

Gubernie lubelsk i siedleck naley traktowa osobno z kil-

kakrotnie ju wymienionych powodów. Jeeli zestawimy odsetki

ludnoci prawosawnej w tych dwóch guberniach w latach 1892

i 1897, to przekonamy si, e w gub. Siedleckiej odsetek ten zmniej-

' szy si o o,27o, a w Lubelskiej wzrós o 1,5%. Byoby to wic
poniekd potwierdzeniem przypuszczenia o lej filtracyi, o której

mówilimy powyej przy ludnoci katolickiej.

Olbrzymia wikszo ludnoci prawosawnej (2o7o) zamiesz-

i kuje te dwie gubernie oraz suwalsk, gdzie te znajduje si w pow.

;

augustowskim nieco b. unitów. Wykazuje to ponisza tablica,

w której stosunek mczyzn do kobiet jest normalny, co wiadczy,

e mamy do czynienia z ludnoci osiad.

TABLICA vin.

Ludno wyznania prawosawnego w gub. suwalshiej, siediecMej i lubelshiej

w p. isgz.
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Ludno ta w wymienionych guberniach nie jest rozmiesz-

czona równomiernie. W gub. Lubelskiej:

w pow. Zamoyskim stanowi ona 68,7 7o ogóu ludn. powiatu

. „ Hrubieszowskim „ „ 57,6% „ „ „

Tomaszowskim ^ „ 45,27<j „

Chemskim ,„ „ 39,57o
Bigorajskim „ „ 30,97o « » 1^

„ Krasnostawskim „ ,, 9,67^ „ „

w reszcie powiatów od 0,2 7o do 37^ „ „ „

W gub. Suwalskiej stanowi w pow. Augustowskim 18,5%,
w reszcie powiatów mniej (od 0,27© do 3,87o).

W gub. Siedleckiej:

w pow. Bialskim stanowi 61 "/o ogóu ludnoci powiatu

„ Wadysawowskim „ 58,57o v

„ Konstantynowskim ^, 51,270 »

„ Radzyskim „ 35,47o v

„ Sokoowskim „ 8j97o -»

w reszcie powiatów od o,i'7o do 2,8 7o »

n »

V n

Ilo ludnoci ydowskiej w Królestwie okrela nam tablica 5.

Po katolikach stanowi oni drug z rzdu najliczniejsz grup lud-

noci (i47n ogóu), ale odsetek ten waha si w rónych guberniach,

•stosownie do rozwoju handlu w danej miejscowoci, handlem bo-

wiem przewanie zajmuj si przedstawiciele tej ludnoci. I tak

w^ic najwikszy odsetek ydów znajdujemy w gub. Warszawskiej

{i8,i7o)5 mniejszy ju (koo i87o) ^ guberniach Siedleckiej, Piotr-

kowskiej i omyskiej, jeszcze mniejsze (koo i3'7o) w Radom-

skiej i Lubelskiej, koo ii7o w Kieleckiej i Suwalskiej, najmniejszy

wreszcie w Pockiej (9,i7o) i "Kaliskiej (8,67o)-

Najmniejsz grup ludnoci stanowi protestanci, których od-

setek wynosi 4,4670 » ^ rozmieszczenie terytoryalne daje nam ta-

blica 6-a. Niewtpliwie pomidzy nimi jest -wielu niemców i obco-

plemieców wogóle. Jako takich znajdujemy ich w gubernii

Piotrkowskiej, która ma przemys najbardziej rozwinity (9,537o)'
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pracuj tu oni przewanie jako przedstawiciele redniego i wy-
szego personelu technicznego. W nastpnych guberniach o naj-

VviQkszych odsetkach, Kaliskiej (7,4570), Pockiej (6,557o) i Suwal-

skiej (6,4i7o)j grupuj si oni w licznych koloniach rolniczych nie-

mieckich, zdawna na ziemi polskiej osiadych. Co do gub. Suwal-

skiej zaznaczy tu wypada, e do niektórych dzisiejszych jej po-

wiatów sigay niegdy wpywy zborów kalwiskich na Litwie

i tu z pewnoci midzy protestantami jest najwiksza cz lud-

noci rdzennej. Gub. Warszawska, posiadajca równie niemiec-

kie kolonie rolnicze, zajmuje miejsce porednie (4,77o)« Dalej ju
odsetki cigle si zmniejszaj, w miar zwikszania si odlegoci

od wpywów niemieckich, a nareszcie w gubernii Kieleckiej do-

chodz do odsetku protestantów, najmniejszego, bo wynoszcego
zaledwie o,37o-

Jeszcze raz powtórzy tu musimy jedn z naszych uwag
wstpnych, e mówic o wpywach niemieckich wród protestan-

tów, przeszo jedynie mamy na .myli. Dzi znaczna cz lud-

noci protestanckiej tak si zrosa i zasymilowaa z ludnoci
rdzenn, e uwaa j trzeba za ko z koci i krew z krwi tej

ziemi, a zaledwie brzmienie nazwisk wiadczy o zamierzchem jej

pochodzeniu. Dotyczy to wszystkich prawie gubernii, z wyjtkiem
Piotrkowskiej, gdzie ludno niemiecka z ducha stanowi grup
spójn, mocn i bezwzgldnie liczn (133,755 dusz).

P. Radziszewski w cytowanej ju pracy swojej robi ciekaw
uwag, dotyczc rozmieszczenia kolonii niemieckich. Za czasów

Królestwa Kongresowego, kiedy brak byo robotnika, a lasów

i ziemi byo poddostatkiem, sprowadzano chtnie kolonistów nie-

mieckich, którym oddawano ziemie zalesione, z warunkiem cicia

i karczowania lasu i oddawania go wacicielowi. Ztd poszo,

e gdzie las dziki monoci spawu przedstawia wiksz warto,
tam gsto rozsiady si kolonie niemieckie; tak byo w gub. War-
szawskiej i Pockiej (Wisa), Kaliskiej (Warta) i Suwalskiej (kana

Augustowski).

Zajmijmy si teraz zestawieniem stosunku liczebnego m-
czyzn i kobiet rónych wyzna, które nas doprowadzi do cieka-

wych wniosków. Uwidoczni je nam nastpujca tablica.
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TABLICA IX.

j^oród ludnoci Król. Polskiego Mczyzn Kobiet Ogóem

Liczba osób

i/yznania katolickiego

„ mojeszowego

„ protestanckiego

3,419,422

640,327
48.6^

210,134
50,16^

3,568,045

675,749
51,4^

208,796
49,84^

6,987,467

1,316,076

418,930

Widzimy std, e wród katolików odsetek kobiet jest o 2%
k^ikszy, ni odsetek mczyzn, u ydów przewyka na korzy
obiet wynosi prawie 3^/0, gdy wród protestantów spotykamy

ieznaczn przewyke na rzecz mczyzn. Stosunek za normal-

ny kobiet do mczyzn mona przyj jak 1 : 1. O nienormalno-

ci stosunku tego wród ludnoci prawosawnej mówilimy ju
yyej i dlatego tu go nie uwzgldniamy, ograniczajc si tylko

wag, e wiadczy on wyranie o napywowym ctiarakterze tej

jdnoci.

Otó jest rzecz znan, e na podou cikicli warunków
konomicznych rodzi si wicej dziewczt, ni ctiopców; w dzie-

istwie wród dzieci, pozostawianych bez opieki, ginie znacznie

vicej chopców, jako bardziej miaych i przedsibierczych,

wic i bardziej naraonych na wszelkie wypadki. A wic naj-

wiksza przewaga kobiet nad mczyznami wród ludnoci y-
lowskiej wiadczy, e yje ona w najndzniejszych warunkach

konomicznych i hygienicznych. Porednie miejsce zajmuje lud-

lO katolicka, a w najlepszych stosunkowo warunkach znajduj

i protestanci; oni te niewtpliwie najwyej stoj pod wzgldem
ultury, a w znacznej mierze zawdziczaj to swemu pochodzeniu.

Niektóre z poprzednio wypowiecjzianych wniosków znajd

woje potwierdzenie, jeeli rozdzielimy ludno wedug wyzna
wedug miejsca zamieszkania, na ludno miast, wsi i osad. Do-

onanie tego podziau moliwe byo tylko na podstawie danych

^warszawskiego komitetu statystycznego z r 1892, ale daj one zu-

27
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pen miar rzeczywistoci wobec stwierdzonego ju wyej w po,

równaniu z r. 1897 pewnej równomiernoci w rozwoju kraju poc'

•wzgldem ludnoci; a e cyfry te podane s bez wojska, przetr

tern s bardziej cise.

Zestawienie ici znajdziemy w trzeci tablicaci nastpnyci:

TABLICA X.

Podzia ludnoci miast na wyznania podug danycti warszawsiiiego liomiteti

statystycznego w r. 189Z—3.



— 211 —



2 12 —





— 214 —
ccgo odsetka ludnoci ydowskiej, a w gub. siedleckiej i suwal-

skiej dochodzi do stosunku olbrzymiego. W miasteczkach gubernii

siedleckiej mieszka 65,4?^ ydów wobec 27,2%' katolików. Prócz

gub. warszawskiej i piotrkowskiej znajdujemy wikszy odsetek

protestantów w gub. kaliskiej (10,6^) i w gub. suwalskiej {(),6%)

w granicach promieniowania wpywów niemieckoci i protestan-

tyzmu polskiego, zaznaczonych ju wyej. Poniewa w danych

z r. 1892 nie uwzgldniono wojska, wic odsetek prawosawnych
w miastach jest bardzo may i tómaczy si zupenie przez to, e
miasta i miasteczka s siedliskiem wadz; dlatego te w Warszawie

odsetek ten jest najwikszy (3,2^). Oczywicie i tu znowu robimy

wyjtek dla gub. lubelskiej i siedeckiej, gdzie dziki b. unitom od-

setek wzrasta do 12^ i ']%.

Jeeli rzucimy okiem na tablice 12-, to przekonamy si, e
co do procentu ludnocikatolickiej osady zupenie nie róni si od

miast. I faktycznie podbia na miasta i osady jest raczej formal-

nie biurokratycznym, anieli realnym i z czasem niewtpliwie

osady, jako pojcie skupienia ludnoci, znikn, cz ich zaliczona

zostanie do miast, a cz do wikszych wsi. Tymczasem jednak

s to przedewszystkiem zbiorowiska, tern rónice si od miast,

e niema w nich prawie przedstawicieli wadz, wskutek czego od-

setek prawosawnych w znacznej wikszoci gubernii nie docho-

dzi do 1%. Ze za zbiorowiska te prowadz ywy handel drobny,

wic odsetek ludnoci ydowskiej jest wikszy, ni w miastach

i daje w przeciciu blizko poow (48^) mieszkaców osad ydów.
I tu równie w szeregu rónych gubernii zmniejszenie cyfry lud-

noci katolickiej odbywa si kosztem zwikszenia ywiou ydow-
skiego. W gub. lubelskiej i siedleckiej widzimy stosunek procen-

towy prawosawnych odwrotny, ni w miastach: b. unici przewa-

aj w osadach gub. siedleckiej (16,6^), gdy poprzednio przewa-

ali w miastach gub. lubelskiej (12^) i odwrotnie. m
Jeeli z miast, przez osady, zejdziemy na wie, to znajdziemy

si ju pomidzy sam prawie ludnoci katolick. Istotnie, prze-

citny odsetek jej w calem Królestwie wynosi 86,4^, a pierwsze

trzy gubernie, kielecka, radomska i omyska, maj po wsiach

ludno prawie wycznie katolick (96,8^, 95'5^ i 94>5?^')- Na-

stpne z kolei miejsce zajmuj protestanci, a najwikszy odsetek
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ich daj te gubernie, w których s kolonie rolnicze niemieckie,

a wic piotrkowska (i 1,1%), kahska (9,2%), pocka {S,%), warszaw-

ska (7,97o)' suwalska (6,77o) i t- ^' Widzimy tu inne zjawisko,

anieli w miastach i osadach; odsetek katolików po wsiach w po-

szczególnych guberniach zmniejsza siej na korzy protestantów.

Wobec tego, e mieszkanie ydów po wsiach ograniczone jest roz-

maitemi przepisami, odsetek ich jest bardzo nieznaczny, a i tak

dziwi si wypada, e np. wgubernii suwalskiej dochodzi do 4,47o-

Znajdujemy wreszcie po wsiach odsetek prawosawnych tak nie-

znaczny, e prawie nie wchodzi w rachub, z wyjtkiem gub. su-

walskiej (3,47o)? a przedewszystkiem gubernii lubelskiej i siedlec-

kiej (23,77o i 24,57o)-

Jaki wniosek ostateczny wyprowadzimy z tej statystyki wy-

znaniowej? A oto ten, e ludno katolicka jest rdzenn ludnoci

kraju. Spotykamy j we wprost olbrzymiej przewadze po wsiach,

które jedynie mog okrela charakter etnograficzny kraju, jako

posiadajce ludno osiad na ziemi z dziada pradziada i prawie

zupenie pozbawione ywioów napywowych. Ale jeeli ludno
wsi okrela charakter etnograficzny ilociowy, to ludno miast

okrela jego charakter kulturalny. Iw miastach jednak ludno
katolicka przedstawia poow ogóu ludnoci, a jeeli uprzytom-

nimy sobie to, co byo mówione o narodowoci znacznej iloci

ydów i protestantów, to do wniosku powyszego mona bdzie

jeszcze wnie poprawk, e kraj jest polski. Zapewne, twierdze-

nie to nie wymagao dowiedzenia, ale dobrze jest zawsze postawi

je, jako wynik ostateczny argumentacyi najbardziej nieodpartej,

bo na liczbach ufundowanej.

Przejdmy z kolei do gstoci zaludnienia Królestwa, któr

przedstawi nam dwie tablice ponisze:

TABLICA XIII.

Gsto zaludnienia Królestwa Poishiego w r. 1897.

Gubernie

Piotrkowska

Warszawska

Ilo lud-

noci

1,404,031

1,931,168

Przestrze

wiorst D

10 642,9

15277,4

Ilo mie-

szkaców
na 1 w. n

131,9

i 26,4

^rzestrze

kilom, n

12 1 1 1 ,6

17 3^5,7

Ilo mie-

szkaców
na 1 km.

115,9
1 I 1,1
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'odu odzi. Jeeli te dwie gubernie oddzielimy, to w pozosta-

'ch rónica gstoci zaludnienia bdzie ju [niniejsza.

Jeszcze wiksz bdzie równomierno zaludnienia, jeeli od-

cimy miasta, jak to nam wykazuje tablica 14. Tu ju granice

i-stoci s bardziej normalne (85,4% i 47,97o)- Rónice byyby
pewnoci jeszcze mniejsze, gdyby wyczy osady, ale doko-

:i tego na podstawie materyaów spisu jednodniowego prawie

iepodobna. Na istniejce rónice gstoci zaludnienia rónycti

kolie kraju wpywaj gównie dwa czynniki: ilo osad przemy-

owyci (dlatego to najwiksz jest gsto zaludnienia w gub.

iotrkowskiej i Kieleckiej) i urodzajno gleby. Wszystkie pozo-

ae osiem gubernii, idce w porzdku zstpnym co do iloci mie-

daców na wiorst kwadratow, mogyby by uoone w tym

imym porzdku co do gatunku gleby. Uwidocznioby si to

;szcze wyraniej, gdybymy podali gsto zaludnienia powiatów,

iko bardziej jednolitych pod tym wzgldem. Zastrzedz si te
wypada, e mówic o wyszych gatunkach gleby, mamy na myli

ietylko t. zw. „dobr ziemi" z natury rzeczy, ale i poziom kul-

ijry rolnej.

Z kombinacyi statystyki wyznaniowej z gstoci zaludnienia

wynikaj nastpujce rezultaty: Gdybymy sobie przedstawili

ae Królestwo podzielone na szereg kwadracików, obejmuj-

ych wiorst kwadratow, to na kadym kwadraciku mieszkaoby
' 16 ludzi, a z nich 64 katolików, 1 2 ydów, 6 prawosawnych i 4

rotestantów. Gdybymy w ten sam sposób podzielili kad gu-

rcrni, to znalelibymy na kadym kwadraciku gubernii Piotr-

owskiej 96 katolików, 21 ydów, 13 protestantowi 2 prawosaw-

;

ych (razem 132); gub. Warszawskiej 90 kat,, 23 ydów, 7 praw.

[lóprot. (razem 126); gub. Kieleckiej 78 kat, 9 ydów i 1 praw.

I'*azem 88); gub. Kaliskiej 72 kat., 7 yd., 6 prot. i 1 praw. (razem

^')); gub. Lubelskiej 50 kat., 17 praw., 11 yd. i 2 prot. (razem 80);

ub. Radomskiej 63 kat., 1 1 yd. i po 1 praw. i prot. (razem 76);

. ;ub. Pockiej 55 kat., 6 yd., 4 prot. i 2 praw. (razem 67); gub.

: omyskiej 51 kat., 10 yd
, 3 praw. i 1 prot. (razem 65); gub.

iedleckiej 39 kat., 13 praw., 10 yd. i 1 prot. (razem 63); gub.

'Uwalskiej 41 kat., 6 yd., 4 prot. i 3 praw. (razem 54), a nie zna-

e/libymy ani jednego kwadracika takiego, na którym liczba ka-
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tolików nie byaby wiksza od razem wzitej liczby przedstaw

cieli wszystkich innych wyzna. A doda tu trzeba, e wojsk

jest liczone, poniewa dane s wzite ze spisu jednodniowego i8q

roku. Tak wic i w ten sposób potwierdza si pewnik o charal

terze narodowym ludnoci rdzennej.

Na zakoczenie zajmiemy si jeszcze ruchem ludnoci Króh

stwa i wzrostem jej, bez wzgldu na wyznania, w cigu duszeg
okresu czasu. Pod ruchem ludnoci rozumiemy naturalne zwil
szanie si jej przez przewyki iloci urodze nad iloci mier
Ostatnie dane w tym kierunku sigaj niestety roku 1893, moem
wic w nastpnej tablicy poda tylko ruch ludnoci za dziesicic

lecie od r. 1884 do r. 1893.

TABLICA XV.

Ruch ludnoci Królestwa Polshiego przecitnie za dziesiciolecie 188!f-18g;
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TABLICA XVI.

Rzpost ludnoci Królestwa Folshiego bez wzgldu na wyznania.
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Suwalskiej, gdzie niema nawet szeciu maestw na tysic lud

nocl, przecitna ilo dzieci dochodzi prawie do szeciu; i w na

stpnych guberniach, gdzie maestwa s mniej liczne, miewaj;

wicej dzieci. Natomiast gub. Piotrkowska przoduje pod wzgl
dem maestw, które maj najmniej dzieci. W porównani
z Niemcami i Francy mamy niewiele wicej maestw na tysi

ludnoci, ale maestwa te s o wiele podniej sze.

Jeeli pod wzgldem iloci maestw i urodze stwierdzili^

my wyej fakt pocieszajcy, to natomiast pod wzgldem ilo
mierci stoimy gorzej od Niemiec, a zwaszcza od Francyi; na t}

sic ludzi umiera u nas jeden czowiek wicej, ni w Niemczec
i o dwóch ludzi wicej, ni we Francyi, co si tómaczy gorszerr

warunkami hygienicznemi i wiksz ndz, ni w wymienionyc
pastwach. Prym w miertelnoci trzymaj gubernie Pock
i omyska, które zupenie prawie nie posiadaj przemysu. Prze

czy to utartemu ogólnikowi, jakoby ycie i praca na roli byy bai

dziej hygieniczne.

Na czele naturalnego przyrostu ludnoci stoi gub. Warszaw
ska i Piotrkowska (i,747o), potem idzie Radomska, Lubelska i Kit

lecka (i,67„), na kocu kroczy gub. Pocka (i,257o), omysk
(i,i87o) i Suwalska (9,67o)- Jakie warunki wpywaj na tak

rónic wskanika przyrostu — okreh trudno. Zdawaoby sit

e na wzrost naturalny ludnoci najwikszy wpyw ma rozwo

przemysu i dlatego wskanik ów jest najwikszy w gub. Wai

szawskiej i Piotrkowskiej; ale tu zaznaczy trzeba, e obydwie tj

gubernie maj najwikszy odsetek ludnoci ydowskiej, odznacz;

jcej si, jak wiadomo, najwiksz si rozrodcz; czynnik te

odgrywa niewtpliwie pewn rol w powikszeniu wskaniki

Najmniejszy wskanik gub. Pockiej i omyskiej zawdziczam;

zapewne gorszej glebie i niszemu pooeniu ekonomicznemu.

Jeeli prócz przyrostu naturalnego wemiemy pod uwag tj|

kie zjawiska, jak emigracy, imigracy i t. d., to otrzymamy ogól

ny przyrost ludnoci, który uwidoczni tablica nastpna:
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W tym znacznym okresie czasu, który przedstawia nam ta-

blica powysza, przyrost ludnoci Królestwa jest istotnie olbrzymi:

3 miliona, 59^ za lat 27, 2,19^ rocznie w przeciciu. Ju samo
porównanie z poprzedniemi cyframi przekona nas, e przyrost

ten jest wikszy od naturalnego o o,6fo, czyli o 6 ludzi na tysic.

To znaczy, e na kady tysic ludnoci corocznie przypywao
z zewntrz szeciu ludzi. Dziwne to zjawisko tómaczy si z je-

Dziewczeta z pod Lubliu.
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dnej strony wliczeniem do ludnoci w r. 1897 195,000 wojska,

a nastpnie rozwojem Królestwa, który wpyn na powikszenie

liczby urzdników, napywajcycli z zewntrz, wreszcie imigra-

cy ydów z Cesarstwa. Wszystkie te wnioski wyprowadzilimy

ju przy statystyce wyzna, a tu je tylko potwierdzamy. Wpraw-

dzie w tym okresie czasu grasowaa gorczka brazylijska, ale

w porównaniu z napywem zewntrznym musiaa by nieznaczna,

jeeli pomimo to stwierdzamy tak bezprzykadny poprostu wzrost

ludnoci.

Jake si ten wzrost rozkada ? Oto pada on gównie na

miasta, na te gubernie, gdzie jest najwicej miast i jest jeszcze je-

dnem wiadectwem rozwoju przemysowo-iandlowego Królestwa.

Widzimy wic, e ludno miast gubernii Piotrkowskiej wzrosa

czterokrotnie, Warszawskiej dwukrotnie z gór i stosownie do

tego wzrosa dwukrotnie ludno ogólna tyci dwóci gubernii.

Olbrzymi równie przyrost widzimy w miastach gub. Kieleckiej,

Lubelskiej i Radomskiej. Pozatem wzrost ludnoci szed w kie-

runku kolei elaznych; tam, gdzie ich mamy najmniej i najmniej

dogodne, tam odsetek przyrostu jest te najmniejszy, jak w gub.

omyskiej, Pockiej i Suwalskiej, chocia zaraz doda trzeba,

e gubernie te najbardziej bodaj byy dotknite gorczk brazy-

lijsk.

Wobec charakteru napywowego wzrostu ludnoci Królestwa

z natury rzeczy musia on pa w gównej mierze na miasta. Je-

eli z miast przejdziemy do wsi, to i przecitny przyrost ten (1,75^),

bdzie zbliony do normalnego (1,58^), chocia i tu spostrzegamy

napyw prawie dwóch ludzi na tysic, napyw w istocie niewt-

pliwie wikszy, jeeli si zway, jak olbrzymi by odpyw ludno-

ci wiejskiej do miast. Zreszt napyw ten bdzie najmniejszy do

. gubernii omyskiej, Suwalskiej i Pockiej: ziemie, które nie daj
wielkiego przyrostu naturalnego, nie s ziemi obiecan dla przy-

byszów. To te tu przyrost napywowy ma niewtpliwie cha-

rakter biurokratyczno-wojsko wy.

Zreszt, jak wspomnielimy wyej, odsetek przyrostu byby
znacznie mniejszy, gdyby odliczy wojsko i gdyby oprze si na

mniejszym okresie czasu, im bowiem suma uyta jako punkt wyj-

cia jest wiksza, tern odsetki bd mniejsze.
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Obie korektywy powysze wprowadzimy do odpowiedzi

na pytanie, które czytelnik zada ma nam prawo. Ile ludnoci

liczy Królestwo terazt Nie mamy materyalów wieszych, ni
rezultaty spisu jednodniowego; nieche wiec wyliczenie cise za-

stpi nam materyai faktyczny, a rezultat, jeeli nie bdzie rzeczy-

wisty, to w kadym razie bdzie niezmiernie zbliony do rzeczy-

wistoci.

Za punkt wyjcia posu nam cyfry ze statystyki wyznanio-

wej za rok 1892 i 1897 (tabl. 1). Ostatnie siedmiolecie niczem

w zasadzie nie rónio si od poprzedniego, nie mamy wic po-

wodu do przypuszczenia, aby prawa przyrostu ulegy zmianie.

Odtrcajc liczb wojska, otrzymujemy jako cyfry ludnoci ró-

nych wyzna za r. 1897: katolicy 6,987,467 (ze wskanikiem przy-

rostu rocznego za ubiege piciolecie od r. 1892— 1897 — 1,03^^),

ydzi 1,316,076 (wsk. itd. 1,49^), prawosawni 468,784 (wsk.

1,21^) i protestanci 418,930 (wsk. 0,75^). Na podstawie tych cyfr

i tych wskaników otrzymujemy nar. 1904 liczb prawosawnych

w Królestwie 508,590, katolików 7,491,263, ydów 1,453,342,

i protestantów 441,293, ogóem 9,894,468. W cyfrach okrgych
liczy wic teraz Królestwo dziesi milionów ludnoci, z czego

trzy czwarte, siedem i pó miliona, przypada na ludno katolick,

pótora miliona na ydów i po pó miliona na prawosawnych

i protestantów.

Na kadym wiorstowym kwadraciku ziemi Królestwa mieszka

dzi najmniej 80 ludzi, z nich 4 prawosawnych, 4 protestantó\Y

12 ydów i 60 katolików.

Ludno polska utrzymuje wic swoje pozycye, a nawet je

wzmacnia.

JducIwiR Olfode^.

#^-c-



UBIORY LUDU.

Mby oznaczy jakie barwy przemagay niegdy ogólnie w odzie-

"^ y ludu polskiego, potrzeba przedewszystkiem wiedzie:

z czego ta odzie bya wyrabiana. Podstaw jej byy: len, kono-

pie, wena i skóry futrzane z owiec polskici, zwykle: biaej, czar-

nej i poredniej, to jest siwej maci. Wókna lnu i konopi daway
„part" szarego koloru, którego prostacz szarzyzn rroniejsi wy-

szlacietniali na kolor biay przez rozpocieranie na ziemi i pole-

wanie go wod pod dziaaniem wiata sonecznego. Zapewne

najprzód szlacita i kmiecie ksicy, póniej cay lud bieli pótno

na „bielizn", nazywajc wogóle „szmatami" i „chustami" biae:

koszule, przecierada, obrusy, pachty, rczniki, oktusze i ratu-

chy. Kolor biay by z dawnych wieków ulubionym w odziey

narodu polskiego. Kronikarze pisz, e przy chrzcie Litwinów

Wadysaw Jagieo kaza rozdawa nowochrzczecom biae szaty.

Najwiksz cen u ludu litewskiego miaa suknia biaa, zwana

„trynicze" („Litwa" Ludwika z Pokiewia, str. 209). „Portki"*

z biaego partu byy odwiecznym ubiorem polskiego kmiecia (Ma-

ciejowskiego: „Polska i Ru", t. III, str. 330). Góralki ubieray si

zdawna w biae pótno (Gobiowskiego „Lud polski", str. 25).

Podstoli Krasickiego chodzi latem koo gospodarstwa „w upanie

biaym". Lud zebrany tumnie, zwaszcza latem do kocioa,

przedstawia si z oddali przewanie biao ubrany. Ale nietylko

latem, bo i w zimie nosi dugie kouchy na biao wyprawne i naj-

czciej niczem nie pokryte. Wiksza cz darów weselnych

29



^ 226 —

u ludu, a mianowicie: pasy, rczniki, ctiustki i koszule byway
zwykle z biaej przdzy. U szlachty dziewice haftoway dla swych
narzeczonych jedwabiem kolorowym biae pasy do lubu, ksztatu

jakby olbrzymich biaych rczników. To znaczenie biaego ko-

lon5 musiao siga prastarych czasów, skoro ju w dobie piastow-

skiej sta si on barw narodow obok szkaratu czyli czerwieni,

której dostarcza jako barwnika pospolity w Polsce i na Rusi owad,

zwany „czerwcem".

Obok lnu i konopi drugim podstawowym materyaem w odzie-

y polskiej bya wena z owiec, hodowanych w kadem naszem

gospodarstwie. Poniewa owce polskie byy przewanie maci
biaej i siwej, wic te i samodziay tkane zarówno przez lud, jak

niegdy i po dworach szlacheckich, byy pospolicie biae, siwe,

szare. Barwa ta naturalnej weny miaa nawet swoj nazw
„szara" czyli „szarzyzna". Marcin Bielski pisze, i „Zygmunt
August na sejm piotrkowski przyjecha dwór swój wszystek

w „szar" ubrawszy, barw t ziemiask nazywajc". Std
zwano szare pospolite sukno szaraczkiem i szlacht ubosz> która

w odziey takiej zwykle chodzia, nazywano „szaraczkami".

A i koniec stou paskiego, przy którym modsi i ubosi domow-
nicy i ziemianie siadywali, zwa si od pospolitej barwy ich odzie-

y: „szarym kocem". Jeewski w swojej „Ekonomii" rymowa-
nej za czasów Wadysawa lV-go pisze:

Przodkowie o szarat (szkarat) nie dbali,

Wojewodowie w szarzy wic chadzali.

Skromno ta jednak musiaa ju wówczas dawno przemin, bo

jeeli Zygmunt August ubra swój dwór szaro, to niewtpliwie dla

^ej samej przyczyny, dla której potem Stefan Batory nosi u swej

raagierki skrzydo prostego koguta, eby da przykad oszczdno-

ci panom polskim, którzy lubili naladowa i przesadza sic

w strojach zbytkownych z królami. Jednym z rodzajów barwy
ciemno-szarej bya take barwa bura, od której posza nazwa
„burki". Ju w XVII w. syny burki, wyrabiane w Szczekoci-

nach i musiay si szczególniej na Mazowszu upowszechni, skoro

Wespazyan Kochowski pisze: „Widzc na Mazurku szczekock

burk".



— 227 —

Karmazyn, czerwie, szarat czyli szkarat by kolorem Pia-

stów, a wic i barw szlacity polskiej, która powstawaa z icli

druyn bojowycti. Marcin z Urzdowa pisze w XVI wieku: „Rze-

czy jedwabne, które farbuj czerwcem polskim, zowi Icermezyn,

jakoby po naszemu czerwcem farbowany'^. Szlacita piastowska

i jej potomkowie nosia uprzywilejowane zwyczajem narodowym
upany karmazynowe. Zdarzay si jednak wypadki, e gdy jaki

ród rycerski stiabi si niegodziwemi postpkami, zabraniano mu
7.a kar uywania w stroju rycerskim barwy karmazynowej i sta-

wania do boju w pierwszym rzdzie, a to do czasu, dopóki mu
panujcy obu tycti wysoko cenionych zaszczytów nie przywróci.

Tak byo za doby Piastów z wielkopolskimi Naczami, podobno
odsdzonymi za udzia ich w zamachu na ycie króla Przemysa-

wa i dopiero Kazimierz Wielki po wielu mnych czynach Na-
czów przywróci im oba zaszczyty. W ciekawym tym fakcie od-

mowy i przywrócenia rodowi szlacheckiemu przywileju do no-

szenia czerwieni, uwidoczniy si prastare etyczne pojcia i prawo
zwyczajowe narodu, który stawia wyej cnot nad przywilej uro-

dzenia, skoro byy wystpki, odejmujce staroytnemu rodowi jego

czerwie i byy cnoty, prowadzce do odzyskania teje. Lud pol-

ski naladujc po wszystkie wieki szlacht, przy której dworach
mieszka, przechowa do naszych czasów^ zamiowanie do barw,

Av jakich praojcowie jego widzieli stan rycerski, a których wzory
w przyrodzie dawaa mu: krew, dawa owad czerwiec i dawa
sok lenych malin i domowej wini.

Barwa óta bya uprzywilejowan dla stanu mieszczaskiego,

a e gdy troch brudna i spowiaa, ma kolor yka drzewnego,

std mieszczan nazywano w Polsce „ykami", tak jak drobn
; szlacht „szaraczkami'". Gdy nastay za Jagiellonów blisze, bo
' codzienne, orne i handlowe stosunki ze Wschodem, upowszech-

niy si w Polsce rónokolorowe tkaniny jedwabne, a sklepy ba-
watne po miastach zajaniay: fioletem, bawatem, karmazynem,

purpur, szaratem, koralin i t. d. Do owych te czasów naley
odnie upowszechnienie i rozmiowanie si narodu w kolorze

granatowym, czyli ciemno-modrym i bkitnym. Chorgwie ksi-

t piastowskich, królów polskich i wielkich ksit Litwy miay
dwie barwy: bia i szkaratn, ale chorgwie hetmanów litew-



— 228 —
skich byy barwy btkitnej (obacz Glogera: „Encyklopedya Staro-

polska ilustr." artykuy: Barwa, Barwy, Czerwiec, Czerwie, Gra-

nat, Karmazyn). Szlaclita moniejsza ubieraa take sub dwor-

sk najczciej w barw granatow i bkitn, a byy cae powiaty

na Kujawach i w Mazowszu, gdzie lud jeszcze niedawno tylko

granatowe nosi sukmany.

Zamierzajc tu opisa ubiór ludnoci wiejskiej Królestwa

Polskiego w XIX wieku, zacz musimy rzecz porzdkiem od grr-

nego biegu Wisy, a wic od gubernii Kieleckiej i okolic jej poud-

niowych, krakowskich. Znana powszechnie piosnka krakowska:

^Albo-wa to jacy tacy" i t. d., daje opis stroju krakowskiego nie

z pod samego Krakowa, ale z dalszych pónocnych i wschodnich

jego okolic, od Somnik, Miechowa, Szkalmierza i Proszowic.

Wedug sów tej pieni, „czerwona czapeczka", rogatywka z pa-

wiem piórem i sukmana, zwana „kierezy", „karazy", z olbrzy-

mim wyszywanym spuszczonym na plecy konierzem, byy ko-

niecznoci w stroju krakowskim tych okolic. Ponca karmazy-

nem czapka krakowskiego chopa (od Szkalmierza, Stopnicy) ju:

na stulecia przeszo swoj liczy, skoro w Dugoszu jest niewat-

Tyj-y z okolic krakowskich.
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Typy z pow. Olkuskiego (pod Ojcowem).

pliwe o niej wiadectwo.

Dziejopis bowien ten, mó
wic pod rokiem 1205 o nie

Romana ksicia Halickiego,

wspomina o Sandomierza

-

-nach, których gowy czer-

wieniy si od czapek, skd
poszo, e przyrównywano

wtedy rycerstwo krakowskie

do szczygów, gdy waczcy
z nimi Rusini barwami stroju

przypominali wróblów. Nie-

którzy ciopi zamiast kiere-

y.yi ub biaej sukmany nosz,

zwaszcza atem, tak zwan
„górnic" czyli „pócienni-

c" z biaego pótna. Ma ona

krój wspomnianej sukmany,

a raczej podobnego do niej dugiego upana, gdy jest, jak ten ostat-

ni, bez kutasów i frendzli u boku. Konierz u niej stojcy pikowany,

obszyty wazk sukienn czerwon lamówk. Pod bia sukman
lub górnic, a czsto latem i bez niej, nosz „kaftan" sukienny gra-

natowy, dugi, prawie do kolan, bez rkawów, z podszewk czer-

Avon, obszyty dokoa ponsow lub amarantow lamówk. Pod
kaftanem nosz koszul z pótna biaego z maym konierzykiem za-

haftowanym, spit pod szyj na spink. Chustki na szyi wcale nie

noszc, niekiedy koszul zawizuj wenian czerwon tasiemk,

zwan „harasówk" lub „faworkiem", rzadziej za „fontaziem"

•czyli kokardk. W zimie nosz kouchy biae baranie, czasami

równie jak sukmana, ze stojcym konierzem i wóczkowemi ozdo-

bami, czciej jednak z konierzem wyoonym, „otworzystym",

w ksztacie pelerynki, z czarnego baranka i z takimi apkami.

O ubiorach ludu krakowskiego pisali: ukasz Gobiowski
w dziele „Lud polski" (Warsz.. 1830, str. 20); K. Milewski w swo-

ich „Pamitnikach"; „Biblioteka Warszawska" (r. 1 850, w zesz.

czerwcowym, wyjtek z dziea M. Wilickiego); „Tygodnik Illu-

strowany" (r. 1862 i 1864); ks. Wad. Siarkowski w „Zbiorze
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wiad. do Antropologii" (r. 1878, t. II, str. 212), wreszcie Oskar

Kolberg w seryi V-ej i XVIII-ej „Ludu". Z opisów tych widzimy,

e w Miechowskiem i Szkalmierskiem mczyni nosili koszul po

wierzchu spodni, opasujc j pasem skórzanym biaym lub surow-

cowym, nabijanym wieczkami mosinemi i wyszywanym zie-

lon skórk, u którego wisiao par rzdów kóek mosinych,,

brzczcych za kadem poruszeniem si w tacu. Wisia take

„kozik" na rzemyku, oraz hubka i krzesiwko w skórzanej „kalit-

ce". Lulk z cybuszkiem nosi chop w zanadrzu lub cholewie.

Spodnie noszono pócienne lub ze skóry na óto wyprawnej, bu-

ty juchtowe z wysokiemi elaznemi podkówkami, któremi lubiono-

w dziarskim tacu krzesa z podogi ogie. Czerwona czapka

miaa wazki c/.arny baranek. Proszowiak nosi bia sukman,

wyszywan czarnemi sznurkami, szkalmierzak za karazy bru-

natn z wyszywan bogato peleryn, która si zowie „suk'',

„suczk". Panowie ubierali swoich woniców w kierezye z sucz-

k, wyszywan wieccemi blaszkami. Dziewczta nosiy wosy
zaplecione w warkocz, kolorow zakoczony wsteczk. Ko-

szule ich byy u konierza,

naramków i rkawów kar-^

mazynowym wyszywane je-

dwabiem lub ponsow ba-

wen. Matki ukryway
podcite „kdry" pod litym

czepcem albo bia chustk

w zawój zwizan, której;

koce spuszczone byy z tyu
na szyj, ozdobion kilkuna-

stu sznurami korali i pacior-

ków bursztynowych lub ko-

lorowych szklanych. Na gor-

set kamlotowy, atasowy lub

sukienny odzieway si „ra-

tuchem'* z pótna cienkiego

biaego albo rbku. Taki

ratuch pócienny zwa si

Typy z okolic Miechowa pO Staropolsku „oktUSZ".
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Typ z okolic Szk al mierz.

Spódnice krakowskie w jaskrawych

kolorach nie sigay nawet do kostek.

Zamiast trzewików nosz\ krakowianki

buciki na wysokich obcasach. W cza-

sie uroczystoci wiejskich, dziewczta

ubieraj gowy w aksamitne albo la-

mowe lite czóka, przystrojone mnó-

stwem wiecide i wstek. W zimie

zamoniejsze wieniaczki nosiy gra-

natowe lub zielone kapoty czyli szub-

ki, nie dusze jak po kolana, baran-

kami podbite. Wychodzca w War-

szawie 1858 r. „Kronika" (N- 163 —
170) powiada, e „okoo Chmielnika,

Chcin i Kielc wida t rozmaito
ubiorów ludowych, jaka panujew bar-

wach i kroju stykajcych si tu Kra-

kowiaków z Sandomierzakami. Ile

tu przerónej wzorzystoci i kolorów, kóccych si nawzajem,

zanim si zlej w szary ubiór leniaka z szczecneskich ^borów

(Szczecno). Lasy wywary widoczny wpyw na lud, osmutniw-

szy go, zwikszajc powolno jego ruchów, jego piewu oraz

ciemne barwy jego sukni'^.

Klementyna z Taskich Hofmanowa w „Listach z podróy"
z r. 1824, tak opisuje swój pobyt w Szkalmierzu: „Wstaymy 7 6

wschodem soca, a nim si sucy nasi wybrali, obeszymy cay
Szkalmierz. Ju wszystko byo w ruchu, bo miasteczka w Kra*

kowskiem zdaj si by raczej zamonemi wsiami; ydów w nich

niema, przeto nierównie s milsze jak w innych stronach; milsze

take od wiosek tutejszych, bo bez tych nieszczliwych dymnic

(chat dymnych czyli kurnych, które w Krakowskiem byy jeszcze

w pierwszej poowie XIX wieku powszechne). Dziwno mi byo
widzie wiejskie kobiety nad straganami; lud tam pikny, dorodny,

rozmowny. Mowa cho troch przecignita, czysta i wyrana.
Ubiór daleko porzdniejszy, ni w okolicach Kielc; zna po wszy-

stkiem, e ju blizko stolica. Kolor kafowy (bronzowy), najwi-
cej uywany przez mczyzn, a krój ich sukman z tym konierzem
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W zby, doprawdy e adny; monaby go do naszych sukien przy-

swoi. (Ob. rysunek u Kolberga „Lud", serya I, wizerunek N° 8).

Kobiety starownie ubrane, najwicej w bieli. Spotkaymy kilka

dziewek ze skopkami mleka, bardzo przystojnych, a te, co w oknach

stojc przed maem jakdo zwierciadem, ploty sobie warkocze lub

'

chustki wizay, mogyby za wzór czerstwoci i zdrowia suy".!
W Sandomierskiem ubiór mczyzny skada si ze spodni

zgrzebnych, zwanych „parciakami*', biaej konopnej koszuli, za-

wizanej pod szyj czerwonym lub modrym fontaziem i przepa-

sanej pasem rzemiennym, nabijanym niekiedy kókami i sprzcz-

kami mosinemi. Koszula taka, wyoona na spodnie i opasana

pasem, jest ubiorem roboczym, przy którym w lecie mczyni
i kobiety chodz zwykle boso. W wito przywdziewaj kami-

zele lub sukmany modre (rzadziej biae lub bure), z nizkim stoj-

cym konierzem. Kamizela bywa z pótna lnianego lub konop-

nego (robocza ze zgrzebnego), prawie jednym krojem dla mczyzn
i dla kobiet. Jest to rodzaj zwierzchniej sukni bez konierza, du-

giej za kolana, bez adnego zapinania, tylko opasanej pasem rze-

miennym lub wóczkowym, u kobiet za paskiem czarnym lub

krajk czerwon albo bkitn. Bogatsi chopi nosz w zimie wiel-

k czapk, zwan zaiocieka, z barana czarnego, z wierzchem gra-

natowym, ze skrzydami wysokiemi, rozcitemi, zwizanemi

wstk modr lub czerwon. Latem nosz zwykle somiane ka-

pelusze wasnej roboty. Dziewczta splataj wosy zazwyczaj

w jeden wiszcy z tyu warkocz, czyli t. zw. „kos'^, baby nosz

wosy rozpuszczone, przystrzyone na karku, okrywajc gow
czapk, zwan 'kap' lub kapie, uszyt z rónobarwnych (przewa-

nie czerwonych) kawaków perkaliku. Ciemno-amarantowe „ka-

pie" oblamowane byway nieraz u dou dokoa bkitn wstk.
Na ow czapk w wito zarzucaj chustk; dziewki za chodz

w samych tylko chustkach na gowie, z wiszcym z tyu i szeroko

na plecach rozpostartym kocem czyli rogiem. Na szyi nosz po

kilka sznurów korali i rónobarwnych paciorków, u których bywa

zawieszony na piersi skaplerz i medaliki. Do roboty w lecie suy
koszula konopna biaa, z drobnemi na ramionach wyszyw^aniami

(naramiennikami) czerwonymi. Dolna cz tej koszuli, poniej

stanu, bywa dla oszczdnoci, jak u caego dawniej ludu polskiego.
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doszywan z grubszego zgrzebnego pótna i zowie sie w Sando-

mierskiem i Krakowskiem nadoMx (na Mazowszu i Podlasiu j90«^o-

ek). Na „nadoek" idzie spódnica z czarnej weny domowych
owiec, zwana szorc, przepasana czerwon krajk i fartuch, zwany
po staropolsku ^^zapask'^ . Na wito dziewczta. i mode mat-
ki przywdziewaj gorsety rónobarwne, starsze za, pócienkowe

rónobarwne spódnice, niekiedy galonkiem u dou obszyte, i owi-

jaj si wszystkie w biae dugie ratuchy, podobne do przecie-

rade. O stroju weselnym w Bilczy sandomierskiej pibze Jan Kan-

ty Gregorowicz (okoo r. 1850): „Wszyscy postrojeni w witeczne
szaty, kobiety w sukmanach niebieskich sukiennych, podbityci

futrem z biaych baranów (czyli szubach), na gowie w chustkach

biaych ub kolorowych, obwizujcych czepki i jednym kocem
na plecy spadajcych. Gospodarze w kouchach z fontaziami

j. nowych wstek, przy koszuli na szyi zwizanych; parobczaki

w modrych (rzadziej burych) sukmanach, dziewczta w sukman-

kach z maemi pelerynkami, wieccych si licznemi guziczkami,

z pod których rónobarwne
wygldaj gorsety. Na cza-

pie baraniej czarnej, wyso-
kiej jak sterta, u kadego pa-

robczaka zieleni si ruta,

u dziewczyn za peno jej jest

wraz z rónej krasy wst-
kami przy chustce na go-
wie". Oskar Kolberg doda-

je, e ubiory ludu sando-

mierskiego, robione s zwy-

kle przez miejscowych tka-

czy i kobiety, a w kadej nie-

mal wsi przedstawiaj pe-

wne odmiany. Pod Oaro-
wem, Opatowem i Rakowem
rónice te ju bij w oczy-

Pod Zawichostem róg chust-

ki, zwieszajcy si na plecy,

z gowy dziewczt szerzej si Typ wocianina 2 okolic Sandomierza.

30
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rozpociera, a skraca na dugo. Pod Opatowem i Ostrowcem ko-

biety nie nosz ju kamizeli, ale sukmanki; tu „kap'" u matek by-

wa daleko niszy i okrglejszy, a zastpuje go niekiedy czepiec

biay z falbankami, z pod którego wida „kadry" (t. j. wosy roz-

postarte z tyu, pozostae po uciciu pannie modej warkocza prze/

starociny w czasie oczepin, zwykle przy piewaniu pieni „octimie-

lu"). Pod Staszowem i Poacem, u chopów, gsto ukazuje sie czer-

wona rogatywka na gowie. J.N. Clidzyski w „Historyczno-sta-

tystycznycli opisaci miast ziemi Sandomierskiej" (Warsz., 1855)

powiada (str. 145): ^Mieszkacy Zawiciosta odróniaj si strojem

od innyci mieszczan ziemi Sandomierskiej. Wszyscy jednym kro-

jem i z jednego gatunku sukna, nosz granatowe w tyle fadowane

bez rozporu kapotki, przepasuj si pasami wenianemi czerwonemi,

na szpionkaci robionemi. Czapki nosz manszystrowe zielone, fa-

dowane, z. siwym barankiem, dosy wysokie; spodnie granatowe

w butacti, którycli cholewy pod kolanem wywijane. S weseli

i gocinni, lecz uparci 1 skonni do gniewu". „Gazeta Kielecka"

w N- 56Z r. 1874, w artykule „Z wycieczki w ysogóry" mówi:

„Materya na odzienie kadego z wocian od gór witokrzyskich,

oprócz czapki i zimowych butów, jest wytworem wasnego ich

przemysu. Gospodynie same przd i tkaj z lnu wasnej upra-

wy i z weny wasnej hodowli owiec, lniane i weniane tkaniny^

suce im na odzienie, jako i na sprzeda, jak np. pótno poszu-

kiwane i praktyczne, weniane zapaski i kilimki, najczciej w czar-

ne i czerwone pasy, suce kobietom do okrycia w zimie zamiast

ciepych chustek i kupowane od nich na dywaniki, np. do bryczek-

Sukno na kapoty mczyzn równie przez kobiety jest wyrabiane.

Dlatego-to w kadej prawie chacie mona znale warsztat tkacki.

Wogóle strój mieszkaców tej okolicy jest prosty i skromny. Suk-

mana bronzowego koloru, ze stojcym konierzem, czerwonemi

sznurkami wyszytym i granatowa czapka z duem rondem z czer-

wonemi czsto wypustkami i duym daszkiem, stanowi zwyky
strój mczyzn. Porównywujc ubiór wocian innych okolic

z ubiorem witokrzyskich, moemy zauway, e ci ostatni s
mniej wybredni i mniej estetyczni pod wzgldem okrycia i wicej

zahartowani na zimno".
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. W licie pisanym z Opoczyskiego do „Kroniki Rodzinnej"-

]/ T. 1876 (N= 16, str. 250) czytamy: „Zdaje si, e lud w tych

ITOnach (okoo Opoczna, Studzianny, Inowodza) jest takim, jakim

[y w Piastowskiej epoce. Mczyni nosz biae weniane suk-

lany z czerwonemi wyogami i najczciej z takieme wyszyciem.

Jiektórzy jednak stroj si, zwaszcza na wesele, w sukmany gra-

atowe; pod spodem nosz pas weniany kolorowy domowej ro-

lety. Mocno w górze (niej denka) zwony czarny kapelusz (tak

wany .,winioryjek"), zdobi w róne kupowane od wdrujcyc>
wgrów'' wiecida; modzi za parobcy przypinaj pawie piórka,

niekiedy i wiee kwiaty. Niewiasty nosz kolorowe lub c/arne

„orsety, spódnice czyli t. zw. „weniaki" w rónobarwne paski.

j. na ramiona zarzucaj z takieje tkaniny rodzaj fartucha, zwany

j zapask". Dziewczta gow okrcaj wielkiemi kolorowemi

hustkami i do stroju uywaj pytkici sukiennyci czarnyci lub

:olorowyci trzewików. Kobiety zamoniejsze nosz rodzaj du-

;iego, marszczonego z tyu, surduta, z mnóstwem mosinyci gu-

ików. Ubiór ten gdzieindziej nazywany „przyjaciók", ,,katan-

j;", a tutaj „sukienk", bywa czasem koloru zielonego, obszyty

zerokiemi jedwabnemi tamami, z konierzem, wyogami, man-

Jetami i podbiciem z biaych baranków".

Kornel Kozowski pisze w „Kosach" (r. 1871, N= 331 i 322):

|,Wycznem ludu Opoczyskiego powoaniem jest rolnictwo, ale

|:obiety bez wyjtku umiej robi pótno, oraz pikne i doskonale

lvetniaki na fartuchy i kiecki, robi te sukno na sukmany, robi
)asy dla chopów—biae na codzie, a odwitne czerwone, tka-

lin wenian, drobno wzorzyst na kamizele, oraz na spodnie pe-

wien rodzaj jakby aksamitu niestrzyonego z weny, w kolorze

liebieskim lub fiokowym. Strojno te i czysto lud tu wyglda
|jv dni witeczne. Dzbanuszkowate kapelusze parobczaki zdo-

)i w wysokie kity pawich piór, albo te w pki zieleni i kwiatów

A' czasie wesel. adnie wyglda biaa sukienna sukmanka, do
crótka, z niskim stojcym konierzykiem, noszona przez chopów
la lejsze ubranie, a przez kobiety od chodu, wyszyta czerwon
niebiesk wóczk na szwach, konierzu i kieszeniach z maemi
:zerwonemi lub zielonemi klapkami, na przodzie wyoonemi, na

laftki zapinana. Na zim uywaj powszechnie rogatywek gra-
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Tj'p wocianina z okolic Bigoraja

(pow. Janowski).

natowych, barankiem czarnym wyc
onych, ale gospodarze powani nc

sz wysokie, czarne baranie czap^

Najparadniejszym ubiorem kobiet s

czerwone, cikie weniaki. Gospc

dyni, pragnca si wystroi, kadzi

na siebie gorset czerwony, chustk di

wenian, wzorzysto czerwor

kieck czyli spódnic wenian, tgi

czerwon, w paski niebieskie, czarr

albo zielone z óitem, taki fartuch d

pasa i drugi taki sam jako przykry

na gow i ramiona. W okolicy K(

zienic mczyni nosz na codzie

sukmany lub kapoty szare, bogat

maj na wito granatowe, zapinar

na haftki; miewaj one niekiedy ma
klapki czerwone lub bkitne i taki

mi bywaj obszyte sznureczkami.

Klementyna z Taskich Hotfmanowa w „Rozrywkach d

dzieci" (Warszawa, 1826) mówi: „Ubiór w Lubelskiem (w Ryl

czewicach) wprawdzie nie tak strojny jak na Mazowszu, kobiei

prawie zupenie biao, a raczej szaro si nosz, ale te ubiór wia(

czy o ich pracowitoci. Bo zwykle jak koszula, tak i spódnic

(pócienna lub weniana) pstra i fartuch (zapaska) na niej, i „pa

cianka" (kaftan dugi za kolana), i „zawijka" (szal pócienny, g-

w i ramiona okrywajcy), i owe na gadkim czepku owinici

które „zawojem" zowi, wszystko to jest z pótna ich wasnej r

boty. Trzewiki maj na korkach wysokich. Dziewczta „z

wijki" i „zawoju" nie nosz; warkocz spleciony spada im z ty

na ramiona, albo ca gow wokoo otacza, zdobi go wst
i kwiaty. Póciennym jest letni ubiór mczyzn (w Rybczew

cach). Kapelusze somiane sami sobie plot, a na zim uywa
sukna z weny wasnych owiec, któremu przyrodzony kolor br

natny zostawiaj. Mzkie ubranie stanowi koszula ze spink li

wstk, spodnie pócienne, buty z obcasami podkute, sukmai

kafowa czy brunatna, czapka z siwym lub czarnym szerokim b
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nem na zim i od wita. Chopi koo Zamocia, Szczebrze-

yna i Józefowa ordynackiego, nosz w lecie biae zgrzebne ka-

loty, zwane .,parcianki" i somiane nizkie kapelusze."

Gluziski pisze okoo r, 1840 (w .,Arciiwumdomowem" Wój-

ickiego, str. 416), e czarne sukmany nosz cliopi po czci okoo-

Crasnego-staw^u, pod Hrubieszowem i za Zamociem, ponad gra-

lic galicyjsk; a te s robione z weny owiec czarnyci, mao co

farbowanej, dlatego s nieco rudawe. Sukno to sam lud na do-

nowyci krosnaci wyrabia i foluje w ladajakici foluszach, znaj-

lujcych si przy wielu mynach wodnych. Siwe sukmany wie-

ej wida w okolicy Szczebrzeszyna, Kranika, Kazimierza. Cza-

sem przyszywaj do nich szamerowanie z tasiem, zwane „potrze-

bami", a takiemi tamami obszywaj szwy na plecach, biodrach

;
kieszenie. Sukmany granatowe nosz tylko wocianie koo Pu-

tdw, jak niektórzy mieszczanie i opasuj je wenianemi czerwo-

laemi pasami. Nogi, kadc w w^ielkie, cikie buty, umiej zrcz-

,iie obwija som, lubo niektórzy uywaj do tego i onuczek ze

starej bielizny póciennej przygotowanych. Podkówki u butów

Typy lubelskie z okolie[_Gorajd i Bigoraja.
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bywaj dwojakie: sztorcowe, jak krakowskie i podolskie, lub te

zwyczajne paskie. Podkówki sztorcowe, lubo cikie, s jednak

konieczne w okolicach, gdzie grunt gliniasty i iowaty, a falisty,

staje si po deszczacli bardzo liski. Najwiksz iloci szewców

w Lubelskiem syn zdawna Turobin. Buty o podwójnej po-

deszwie zowi si tu „pasowemi". Czapki wysokie baranie, w tyle.

z boku otwarte, ze zwizaniem z czerwonej lub niebieskiej tasiem-jl

ki, zowie lud lubelski ..kapuzami": czarne s tasze i dlatego po-j

spolitsze, ni siwe. Spodnie nosz, jak cay lud polski, w buty,

a koszule z grubego lnianego lub konopnego pótna wykadaj na

-spodnie i przepasuj paskiem. Jest co do tego dykteryjka o pe-

wnym Francuzie, który pisa z Lubelskiego do Francyi, i kadego

tnona tu atwo odróni, czy jest z urodzenia cilopem lub szlach-

cicem polskim, bo pierwszy nosi zawsze koszul na spodniach.

-a drugi odwrotnie. Bya take i druga rónica ogólna w kroju

^ukni tych dwóch stanów. A mianowicie suknia staropolska na-

rodowa i bdca jej zabytkiem ludowa, nie znaa nigdy rozporu

w tyle. Std nawet lud kujawski przezywa szlacht, przebran

-dzi z cudzoziemsku, „ospurami" (rozporami). O noszeniu kou-

chów powiada Gluziski, i chopi nie zapinaj ich na piersi na-

wet w czasie cikich mrozów, a tak s do tego przyzwyczajeni,

e wystawienie goych piersi na wszelk ostro powietrza, pra-

wie im zupenie nie szkodzi. Najubosi chopi nie maj dugich

kouchów, tylko krótkie i „parcianki'* z grubego ^.cynowatego"

pótna, a zamiast butów nosz „apcie" czyli „postoy^, zrobione

z kawaka skóry i ze szmat, rzemykiem na nodze okrconych, lub

uplataj z yka lipy, wizu lub oziny. Kobiety maj koszule

z pótna bielonego, z podokami (poniej stanu) z pótna grubszego,

nawet nie wybielonego. Na szyi zawsze nosz mnóstwo pacior-

ków, imitujcych bursztyny i korale. Wogóle w gub. Lubelskiej

kada okolica, gmina, a nawet niekiedy jedna wioska przedstawia

w ubiorze ludowym pewne, waciwe kadej miejscowoci (nie-

kiedy bardzo drobne zreszt), rónice, po którycli dobrze wiado-

mi poznaj kadego chopa, skd pochodzi. Opisywanie tych

rónic, dotd jeszcze zachowywanych tu i owdzie, jest zgoa tutaj

niemoliwe, bo potrzebaby na to dla samej gubernii Lubelskiej

|X)wici ca broszur. Obraz tych rónic dla nauki etnografii
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Typ z Wilanowa pod Warszaw.

jSta si zadaniem muzeum etnogra-

ificznego, niedawno w Naczowie
zaoonego staraniem doktorów

medycyny Lasockiego i Malewskie-

go. Obecnie, wobec powszeclmego

jzacierania si ubiorów tradycyj-

'nycti, adna okolica w caym kraju

nie konserwuje tak wiernie swoichi

dawnycti i tak rónobarwnycti ubio-

jrów, jak powiat Janowski w Lubel-

skiem. Niej podpisany umylnie
* uda si w tamte strony (r. 1901),

laby na odpucie w Goraju przypa-

trzy si rónorodnoci strojów

f witecznyci ludu, zebranego z kil-

'kunastu okolicznyci parafii ordy-

nacyi Zamojskich. Ludzie miejsco-

wi pokazywali mu mieszkaców

wielu wsi i parafiii, poznajc ich skd pochodz i odróniajc po

pewnych rónicach szczegóów kostiumowych. Na zapytanie

moje, czy rónice te nie maj jakiego zwizku z dawnemi ubio-

f rami wojska i milicyi ordynatów Zamoyskich, starzy chopi po-

twierdzili ten nasz domys, wrcz twierdzc, i od ojców swoich

wyranie syszeli, e jak niegdy rónie poubierane byo wojsko

i hetmaskie, tak i póniej w jego siedzibach rodzinnych przecho-

^ way si w ubiorze potomków pewne odmiany. A jest to fakt

i

wcale nie jedyny w naszym kraju. I zanikajcy ju dzi bowiem
' ubiór chopów wilanowskich jest tylko zabyikiem stroju milicyi

' nadwornej dziedziców Wilanowa, prawdopodobnie z czasów Ja-

: na III, Byoby te bardzo podanem, dopóki pora, aby ordyna-

f towie Zamoyscy postarali si i wydali opis etnograficzny ludu, za-

mieszkujcego ten rozlegy szmat ziemi, która stanowia kilkowie-

kow ich ordynacy. Tymczasem mamy tylko lune o tym ludzie

; wiadomoci od Gluziskiego i Oskara Kolberga, który np. wXVI-ej

I

„seryi" swego „Ludu" poda ubiór i opis sitarzy bigorajskich

' (str. 41). Na Mazowszu, gdzie milicyi i fortun magnackich pra-

wie nigdy nie byo, darmobymy szukali szerszych róde tego ro-



I
Typy^ludowe z pod Ojcowa.
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dzaju wpywu na odmiany ubicru ludowego, których te byo tam

nieskoczenie mniej, ni np. av województwacli maopolskici, zo-

onyci przewanie z dóbr paskicli Najwikszym aglomeratem

wasnoci ziemskiej na Mazowszu byy dobra owickie arcybisku-

pów gnienieskicti, oraz puszcze biskupów pockici midzy Nar-

wi i Bugiem. Czy prosty przypadek zrzdzi, e tu i tam da-

wniejszy ubiór ludu wyodrbni si w uderzajcym zwizku z gra-

nicami pomienionyci obszarów— nie bdziemy si tu nad tem sze-

rzej zastanawiali. Gdy jednak mowa o rónych tradycyach

w ubiorze, nie moemy pomin podania ludu krakowskiego, które

mówi, e czarne i czerwone wyszycia sznurkiem na biaych jego

sukmanach s pamitk aoby z powodu zabicia w. Stanisawa,

biskupa krakowskiego.

O ubiorze Rusinów nadbunych w Królestwie Polskiem tak

pisze (w dziele „Lud polski", 1830, str. 86) uk. Gobiowski:

^Sukmana Podlasiaka ciemno-kawowa (bura). Przepasany on

w stanie czarnym pasem. Ma „nahawice", czyli spodnie, i „so-

roczk", t. j. koszul z biaego pótna, z nizkim konierzem, spi-

tym mosin spink albo guzikiem lub czerwon wsteczk za-

wizanym. Czoboty (buty), powyej kolan zachodzce, z ogrom

-

nemi podkówkami; dua czapka z szerokim baranem lub kapelusz

somiany. Dziewki splataj wosy w warkocz czyli kos, ozdo-

bion rónokolorowemi wstkami; gow równo z czoem wi
chustk, której koce na przodzie w kokard uoone; gorset no-

sz niebieski lub z pótna biaego i sukman tak, jak mczyni.
Matki ukrywaj wosy pod czepcem, na który w wito kad
..pat", czyli 5 okci biaego pótna, zoone na ksztat szalu i spa-

dajce z tyu a do kostek. Szyj ozdabiaj paciorkami. Matki
nie chodz nigdy z go gow, ale warkocz okrcaj na kibaek,

czyli obrcz z modej leszczyny lub dbiny, zastpujc im grze-

bie, przykryt maym czepcem, który sam tylko warkocz osania.

Czoo przewizuj podobnym rcznikiem jak dziewczta, z pod

którego reszta wosów, gadko uczesanych, wyglda". Lud nad-

buny nosi „postoy", czyli obuwie z yka lipowego lub skóry

plecione, nazywany std „postolnikami" (podobnie jak Kurpie ma-

zowieccy od „kierpców"). Strój Rusinów nadbunych ilustrowa,

lubo zbyt ogólnikowo, w zbiorze swym L Zienkiewicz („Ubiory

31
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ludu polskiego", Pary, 1841). Ze zbioru tego skopiowa je „Przy-

jaciel ludu" (Leszno, 1846, N= 31, 32). Leon Kunicki da rysunki

ubiorów z nad Bugu, od Wodawy, w „Tygodniku Ilustrowanym",

1862, N- 150 i 1867 N= 425. W opisie swoim powiada on, e
mczyni tutejsi oprócz kapeluszy somianych i czapek baranich,

czsto uywaj czapek czworograniastych z takiego sukna bru-

natnego, co i sukmana. Kobiety stroj si w takie same sukma-

ny, jak mczyni. Ubranie ich gowy bywa rozmaite i prawie

w kadej wsi inne. Najpospolitsz jest jednak u „moodyc" (mo-

dych matek) „kimbaka", czyli czepiec i chustka z dlugiemi ko-
cami, a zawsze na szyi mnóstwo paciorek i medalików. Gloger

(w ,, Kronice Rodzinnej" z r. 1875, N= 20) o ludzie z pod Kodnia

mówi: „W ubiorze ludu wiejskiego tej okolicy zasuguj na uwag
domowej roboty weniane pasy, dugoci, szerokoci, sposobem

zawizania^ a nawet deseniem i barw przypominajce poniekd

dawne pasy suckie, grodzieskie i kobykowskie, do potrójnego

opasania bioder suce. Gdy pragnem kupi podobny pas

(w Kostomotach) do moich zbiorów etnograficznych, wieniacy

za nic nie chcieli mi sprzeda, mówic, e robi takie pasy wy-

cznie na wasn potrzeb. Kol-

berg podaje, e kobiety w oko-

licy Puhaczowa i Ostrowa ubie-

raj si w sukmany, zwane ,,be-

kieszami", barwy ciemno-grana-

towej, z szamerowaniem na przo-

, ,^t^m^F*-~^^^K^^~^i 1^ ^^^^ ^ tamy granatowej i biaej

L flH^Elj^^^H^* 1 wraz z szeci kokardami ze

Pi^^^HPff^^HK. . 1 wstki koloru amarantowego

i konierzem z siwych baranków.

Kobiety nader suto maj na szyi

paciorków, a na palcach pier-

cionków. W Chemskiem, tam

gdzie Rusini granicz z ludem

polskim, nazywaj go oni Mazu-

rami. Mazurki nosz tu sukma-

ny ciemno-granatowe lub siwe,

Mazurka z pow. Nowo-Miskiego. W Stanie Zgrabnie wcite, a chust-
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i spódnice nosz w ywszych
rozmaitszych barwach, gdy ru-

;inki ubieraj sie przewanie bni-

latno i biao. Mczyni (Mazury)

losz sukmany dusze, ni Rusini,

iiiwe lub ciemno-brunatne, obficie

imarantowo i szafirowo wyszywa-

le, kamizele ciemno - granatowe,

:apciów nigdy.

Mazurzy nadnarwiascy i nad

dolnym Bugiem zamieszkali nosz

dzi siermigi przewanie koloru

laturalnej siwej weny, krojem sur-

dutowym, z samodziau domowe-

go tkania, zwane tu: kormanami,

sukmanami lub kapotami. W Pu-

tuskiem kapoty noszono z ptlicami

i modremi wypustkami. Drobna

szlachta nosia kapoty samodziaowe

natowe, a w Augustowskiem zielone

Kurp' ze wsi Kadzido w powiecie

Ostrockim.

przewanie czarne ub gra-

We wsi Zotoryi pod Ty-

kocinem, a poniekd i we wsiach ssiednich, jeszcze w latach

1850—60 wszyscy wocianie nosili upany z siwego samodziau,

z szamerowaniem z biaej wenianej tamy w ksztacie ptlic obu-

stronnych, na takie biae weniane bareki zapinanych. Szwy
boczne na plecach i kieszenie na biodrach byy tak sam tam
(na ^|^ cala szerok) oszyte. Czapki zimowe nosia drobna szlach-

ta, zarówno jak i wocianie, dwojakie, a mianowicie: baranie

siwe ,,kapuzy", z wierzchem zielonym lub granatowym, rozcite

z boku i zwizane tej samej barwy co wierzch wsteczk, lub

rogatywki sukienne czarne albo granatowe, z do szerokim do-

koa baranem czarnym albo siwym, watowane pakuami. Podug
zapewnienia starych ludzi, ,,kapuzami" w czasach dawniejszych

na Mazowszu i Podlasiu nazywano wycznie czapki lisie z czte-

rema skrzydami, zwizywanemi na krzy z wierzchu, na tasiemki

lub do duego guza przyszytego na wierzchoku kapuzy. Drobna
szlachta kapuzy swoje przystrajaa lisiemi ogonami, a zamoniejsi

dobierali na skrzyda, czyli klapki, t. zw. ,,kwiaty" skór lisich, t. j.
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ich czci z fladrem futrzanym. Niewiasty nosiy dawniej, tak jak

w caym kraju, granatowe
,, przyjacióki", czyli sukierne kaftany,

do stanu, z pelerynkami, dugie ponad kolana, na mosine guziki

zapinane, na gowacti biae garnirowane czepce, otoczone dokoa
rodzajem kolistego zawoju z duej wenianej ctiustki, zwykle czer-

wonej lub granatowej, pod którym ukryway niesplecione wosy.
Dziewxzta ctiodziy w gorsetaci sznurowanycti, bez rkawów
i biaycti póciennyci koszulaci z ,,podokami*', z mnóstwem ko-

rali i paciorków na szyi. Kolberg w tomie V-ym ,,Mazowsza" po-

daje ubiory ludu z omyskiego, odrysowane w r. 1851 przez W.
Gersona, który z Marc. Olszyskim robi wówczas wycieczk arty-

styczn w tamte strony. Na Podlasiu, w okolicacbi Ciechanowca^

lud nosi zielone lub czerwone pasy weniane domowej roboty.

Ubiór wocian w czyckiem i Gostyskiem niewiele si ró-

ni od ubioru ssiednich Mazu-

rów owickich i rawskich. Pod
' czyc—powiada Kolberg

—

nosz si wocianie prawie

tak, jak wskazuje rycina, do-
czona do tomu II-go ,,Mazow-
sza", przedstawiajca typy

z pod owicza. Ubiór wo-
cian z pod Kroniewic i Ko-
dawy zbliony znów jest do

kujawskiego, od Kowala (ob.

,,Lud", serya III, s. 72). Wszak-

e sukmana mska, równie
z granatowego sukna, jest tu

nieco obcilejsza, a pas we-
niany czerwony, zwizany tak,

jak go wi pod owiczem.
Józef Bliziski, w hcie pisa-

nym do ,,Gazety Codziennej"

(r. 1860, N= 256), powiada, e:
,,Gostyniak z okolic Kutna lubi

kolor granatowy. Od wita
nosi sukman z konierzem wy-

^ Kurpie z pow. Ostrockiego.
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Dziewczta z okolic owicza (wie ^ierzniiii).

kadanym, niekiedy z potrzebami na piersiach i wyszycitimi ta-

mowemi (czarnemi) na plecach i przy kieszeniach, oraz kapelusz

wysoki z szerokiemi skrzydami. Na zim nosz czapki baranie

wysokie z wstkami z boku. Wogóle strój chopów gosi}riskich

niema tyle charakteru i malowniczoci co ssiednich Kujawiaków
lub Mazurów z ksistwa owickiego, zwaszcza le cd c/asu jak
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skrzydlaty kapelusz ustpuje miejsca furaerce. W ni przystro-

jony chop, w sukmanie przypominajcej krojem zwyke kapoty

miejskie, wyglda na mieszczanina, od którego róni go tylko pas

wóczkowy ponsowy lub zielony, jakim si niekiedy przepasuje.'*

Kobiety w czyckiem nosz latem ,,spódniki" ze stanem bez r-

kawów, na co zwykle zarzucaj chustk pod wywinity konierz,

obszyty falbank czyli ,,krez". W zimie nosz kaftan sukienny

granatowy, dugi do kolan, zwany
,,
przyjaciók". Dziewczta

uplecione warkocze albo spuszczaj na plecy, albo chowaj pod

chustk, któr zaw^sze gow obwizuj, zostawiajc nad czoem

do pó-gowy wosy odkryte. Matki obcinaj je równo z kar-

kiem, noszc dugie czepce, równie kolisto chustk obwizane.

Ubiór ludowy kujawski odwitny, obok krakowskiego, by
najsutszy, najozdobniejszy i najkosztowniejszy. Kujawiak nosi

sukman dug, prawie po kostki, z sukna granatowego, ze stoj-

cym konierzem z wyogami i podszewk amarantow. Sukmana

taka, poobszywana na szwach sznurkiem niebieskim, zapinaa si

z przodu na haftki. Pod sukman nosz sukienn i równie naj-

czciej granatow katank, czyli kaftan, t. j. dug kamizel, do

stanu z krótkiemi rkawami lub bez nich, rodzaj staropolskiego

upanika o krótkich poach, z trzema rzdami wieccych guzi-

ków. Po tym upaniku opasuj si sutym czerwonym pasem,

dzianym z wóczki, jak dawni Polacy, z wzem z przodu i wi-

szcymi po jego bokach kocami z frendzl. Zupanik ten w nie-

których wioskach noszono naszywany w szwach niebieskim sznur-

kiem. Spodnie kujawskie s szerokie, letnie z pótna na bkitno

farbowanego lub wiliszkowe w paski, od wita kamlotowe, na

jeden guzik z boku spite, w buty wkadane; zim za nosz spod-

nie sukienne lub ,,skórzaki", t. j. uszyte ze skórek owczych, z we-

n do rodka. Od zimna i soty wdziewaj na to wszystko ,, kie-

rej", t. j rod-^aj staropolskiej obszernej opoczy z sukna grana-

towego ub bkitnego, grubszego ni na sukmanach, z szerokiemi

rkawami i kapturem na plecach, ciganym sznurkami, zwanym
,,bóg-zapa" lub ,,szcz-boe", moe od tego, e zwykle temi

sowy dzikuj osobie, która dopomaga woy kaptur ten na

gow, ub e samemu kapturowi za jego przysug naley si ta-

kie podzikowanie. W drugiej poowie XIX wieku miejsce kie-
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i rei zacza zajmowa ,,bucha", czyli „dty paszcz", tem si ró-

nicy od kierei, e niema on kaptura i wypustek, a zamiast konie-

rza stojcego ma wywinity.

Prof. Józef ebkowski w korespondencyi do ,, Czasu" (1863,

X° 228) tak mówi o odziey Kujawiaków: ,,Ubiór ludu kujawskie-

' go przypomina stroje, uywane w okolicaci Krakowa, jak w ob-
zowie, Czarnejwsi, Krowodrzy i t. d., w osadach, których pozór

i ziemia Kujawy nawzajem na pami przywodz. Barwy nie-

bieska i ponsowa znowu tutaj gównie w szatach panuj, jak tam

pod Wawelem. Znowu sukmany granatowe z wyogami i pod-

szewk amarantow, jedwabne lub baweniane ponsowe pasy na

dugich, ciemno-zielonych zwykle, kamizelach, za kapelusze czar-

ne, nizkie, wstk, kwiatami i pawiem piórem zdobne. U kaf-

tana byszczy si kilka rzdów guzików. Kobiety maj zawoje na

gowach, wizane podobnie do krakowskich, cho nie tak suto,

jak tamte. Gorsety i spódnice janiej ywemi barwami, a pier-

cienie i paciorki wiec si i byszcz. Przd one i robi pótna"

.

Kolberg pisze, i w zimie nosi Kujawiak barankow ,,wykra-

wank", t. j. czapk rogat, z szerokiego siwego lub czarnego ba-

Dziewczyoa z Wilanowa pod Warszaw. Chopiec z oljolic krakowskich.
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Panna moda z okolitó owicza (z Kompiny). Panna moda z okolic owicza (z Marzyc).

ranka, z wierzchem sukiennym granatowym lub zielonym, czasem

z uszami barankowemi, które, jak u kapuzy, stercz nad czapk,

zwizane na tasiemk lub spite na guzik, o ile nie s spuszczone

dla zakrycia uszów ludzkich od mrozu. Kapelusze czarne pil-

niowe, zwykle z dnem szerszem, ni otwór na gow przy ron-

dzie (jak kurpiowskie), wyrabiaj oddawna podug jednej niemal

formy kapelusznicy w Lubracu, Przedczu i Kowalu. Buty tak

zwane , .wywrotki", z czarnej skóry byczej, dochodz do pó y-

dek, majc wykadan, czyli wywrócon krótk cholew; zamo-
niejsi za kad buty jaowicze, z cholewami prawie do kolan.

W ubiorze niewiast kujawskich gówn rol gra ,,spódnik",

czyli spódnica ze stanem bez rkawów, odpowiadajca niby ka-

tance mczyzn, granatowa lub wzorzysto-jaskrawa, u moniej-

szych weniana, jedwabna, adamaszkowa, na codzie i u ubo-
szych pócienna lub perkalowa. Dalej idzie gorset czyli stanik,

równie bez rkawów. Pod spodem nosz zwyk spódnic, tak

zwan ,,kieck". Gdy noszone zdawna dugie szuby, inaczej zwa-

ne ,,wgierkami", podbite i lamowane siwemi barankami, zaczy
wychodzi z uycia, byy jeszcze noszone ,,kabaty". ,,Kabatem''
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:owi kaftan sukienny granatowy do stanu, z krótk pelerynk

)rzy konierzu, zapinany na haftki, a ozdobiony z przodu na pier-

;iach mosinemi guziczkami, z tylu suto fadowany. Dawniej

cady szew bywa gaonkiem szyctiowym oblamowany, a cay
labat siwemi barankami lub lisami podbity i oblamowany. Na
>zyi zawieszaj po kilka sznurów korali i paciorek ze szkaplerz} -

Wocianie z ksistwa owickiego (z Clirulina).
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Orszak weselny z pod Bigoraja.

kami i medalikami na tasiemce, przy których w dni witecziKl

wi na karku pki wstek rónobarwnych, spadajcych na|

plecy. Sztuka wizania chustki na gowie matek bardzo jes'

ceniona. Baby nosz czepce z mulinu, zwane ,,kapk", obwi
zywane dokoa sztucznie chustk, z pod której od ucha do uchj

nad czoem i skroniami wyglda biaa szlarka, czyli garnirowanifj

z tiuliku. Szczegóy róne ubioru ludowego inne s nietylk(;

w ,,Kujawach polnych", a inne w ,,Kujawach borowych", ale na

wet w wielu parafiach i okolicach miasteczek kujawskich rozmai
odmiany dostrzedz mona. Np. w niektórych wsiach koo Ko

waa i Chodcza wi kobiety chustk na gowie w taki sam ref

dzaj wysokiego turbanu lub kopaka, jak niewiasty bigorajski^;

w Lubelskiem (ob. rysunki u Kolberga, serya III ,,Ludu*', str. 6i

i serya XVI tablica z podpisem: ,,Sitarze w Bigoraju").

Ubiór ludu litewskiego na pónocy Kongresówki mao w daw
nych czasach róni si od ubioru Mazurów. Tradycyjna sier

miga z siwego samodziau, utkanego w domu z weny wasnycl'

owiec, tak samo jak dawna mazowiecka, z nizkim stojcym ko{
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nierzem i fadami z tyu zowie si po litewsku siermiga lub zupo-

nas. Kouci barani zowie si po litewsku Tcaliniej. Na lato no-

sili dawniej Litwini zuponas z biaego pótna, z fadami przy bio-

dracti, prawie taki sam ubiór, jaki dotd zwany ,,parciank" w po-

wszechnem jest uyciu na poudniu Królestwa. Spodnie, zwane
Tcialniej, nosz nad Niemnem takie same, jak nad Wis w zimie,

z siwego samodziau, w lecie z kraciastyci pócienek domowego
tkania. b5zuby i bekiesze zimowe kobiet, tak samo jak staryci ma-

zurek i kujawianek, podbite byy i okadane barankiem. Kaftan,

zwany na Kujawach ,,jak", zowie si na Litwie y^A^/e (jedna i dru-

ga nazwa pochodzi z niemieckiego Jacl:e). Noszony przez dziew-

czta litewskie gorset bez rkawów, ale z klapkami dokoa stanu,

nie róni si prawie niczem od krakowskiego. Nazwa spódnicy

andarokas jest tak samo rodzaju mskiego, jak ,,spódnik" kujaw-

ski. Koszula zowie si po litewsku warszliiniej, moe od marsz-

czek przy konierzu i jest zawsze wykadana na spodnie, tak jak

w Lubelskiem i Krakowskiem i opasywana paskiem wenianym
domowej roboty, zwanym yo6'if« (tkanym misternie i wzorzysto na

drewnianych prcikach). Fartuch z pócienka domowej roboty

w kratk, zowie si po litewsku

prijostie, t. j. dosownie: zapaska.

Pótno szare czy wybielone, utka-

ne na takich samych krosnach,

jak u ludu polskiego, zowie si
tu audiekas. Czapka zowie si
hiepu7-ie^ a kapelusz Mpeluszis.

Zim nosz Litwini zwykle siwe,

okrge czapki baranie, czsto

z klapkami do odkadania na uszy

podczas mrozów. Baby i dziew-

czta nosiy dawniej, jak w ca-

ym kraju, czóka, zwane gri-

aahielis, wyszywane galonkami

i wstkami na ubku lub tektu-

rze. Obuwie bywao w piciu ga-

tunkach: buty z cholewami zimo-

we, zwane cziehatej (od ^fyrSiZU Dzieci wiejskie z pod Goraja w Lubelskiem.
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Litwini z pow. Maryampolskiego.

,,czaboty"), nosz zarówno mczyni jak kobiety, tak jak w Kra-

kowskiem; kumpie po litewsku Icumpies, t. j. pantofle drewniane

(z olchy, lipy lub klonu), uywane s na codzie take przez obie

pcie. Pytkie cimy skórzane— ^z^^^re^ i trzewiki sznurowane

—

czewierika) nosi tylko pe eska. Wreszcie apcie z yka wierz-

bowego (bo o lipowe ju bardzo trudno) plot sobie ludzie ubodzy

na codzie. Wieniaczka w Janopolu (pow. Sejneski) w obec-

noci naszej uplota sobie z dziwn wpraw w cigu 20-tu minut

par apci wierzbowycli, które, jak mówia, wystarcz jej do ctio-
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dzenia przez trzy dni. Kolberg pisze, ze okoo ^opoki, w la-

sach, od Sejn poczwszy, nosz wocianie sukmany biae, obszy-

wane tasiemkami wenianemi, spodnie sukienne biae, samodzia-

owe lub pócienne wasnej roboty, w ciolewy wkadane, kami-

zelek rzadko uywaj, na gowie furaerka lub czarny kapelusz

z wzkiem rondem. Kobiece spódnice s tu sukienne w paski

i kratki, domowego tkania, na wierzcti samodziaowa wooszynka,

duga za kolana, siwa, zapinana na iaftki, z wzkiemi rkawami,
w tyle marszczona, bez rozporu. U niewiast wida przy twarzy

garnirowanie (biaego) czepka z pod ciustki, zwizanej bez wido-

cznyci koców. W Liszkowie kobiety, mimo e okolica tu piasz-

czysta i biedna, stroj si bogato; koszula cienka, biaa, domowej
roboty, sukienka nieraz jedwabna, z takime gorsetem, na szyi ko-

rale, bursztyny i rozmaite paciorki.

W zakoczeniu niniejszej rozprawki o ubioraci ludu wiej-

skiego w Kongresówce, pozwalam sobie zrobi wymówk naszym

wydawcom, i aden z nici nie pomyla za ycia, ani po mierci

Wojciectia Gersona, o zebraniu i wydaniu w jednym albumie

wszystkicti jego rysunków, przedstawiajcyci ubiory i typy na-

szego ludu. Jak wiadomo bowiem, ze wszystkici malarzów pol-

skich w XlX-ym wieku Gerson najwicej zostawi prac w tym

kierunku, rozrzuconych w dzieach Kolberga lub w tekach, nigdy

nie wydanych. By moe, i pod wzgldem uycia kolorów za-

suony ten malarz nie zawsze by cisym etnografem, w samem
jednak rysowaniu szczegóów by on bardzo sumiennym i drobiaz-

gowym. Wydanie za prac Gersona byoby dzi i pod tym wzgl-
dem bardzo wane, e od doby, w której on zajmowa si ludem,

t. j. od r. 1850— 70, nastpia wielka zmiana w stroju ludowym
i mnóstwo rzeczy zagino ju niepowrotnie i bez ladu.

Zygmunt ^foger.



ROLNICTWO.

^1 olnictwo byo przez dugie wieki gównem zajciem ludnoci,
•2^ zamiezlcujcej przestrze Icraju, tworzc obecnie Królestwo

Polskie. Kwity tu wprawdzie rzemiosa, przemys i iandel, ale

rolnictwo, a w szczególnoci produkcya zboowa bya gówn
podstaw bogactwa krajowego. Produkowalimy nietylko zboe
potrzebne na wyywienie ludnoci wasnej, lecz kraj nasz by spi-

clilerzem, który zboa innym dostarcza narodom, a rzeki spawne,

jedyne wówczas drogi dogodnej komunikacyi, niosy na swyci

wodacti liczne statki, wiozce zboe, które przez Gdask szo na

uytek caej Europy.

Zajcie rolnicze wycisno nawet pewne pitno na najlicz-

niejszyci i na jwaniejszyci warstwaci narodu—szlacicie i wo-
cianacli. Szlachta z biegiem czasu coraz czciej odbiegaa mie-

cza i spraw publicznych, by si gospodarstwu oddawa, bo go-

spodarstwo to znaczne dawao dochody i sprowadzao do kraju

bogactwa, któremi poselstwa Pary i Rzym zadziwiay. Wocia-
nina za, przez dugie wieki z gleb ojczyst zwizanego, zgoa
zrozumie niepodobna w oderwaniu od tej gleby i poza stosunkami

rolniczemi.

Dlatego te stosunki rolnicze i pooenie gospodarstwa krajo-

wego zawsze silnie si na yciu caego spoeczestwa odbijao

i, chcc da obraz ycia spoeczestwa, trzeba zna stan gospodar-

stwa rolnego. Niestety, obraz taki gospodarstwa rolnego w Kró-

lestwie Polskiem musi by w czasie obecnym bardzo niedostateczny
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niezupeny, nie posiadamy bowiem danych statystycznych, któ-

eby materyau dostarczyy, nie posiadamy opracowa i mono-

rafii, któreby pozwoliy na pene ujecie sprawy.

W obecnych czasach stracio rolnictwo swoje znaczenie. Kró-

cstwo Polskie przeszo w wieku XlX-ym znaczn ewolucy,

—

; kraju czysto rolniczego stao si krajem przemysowym, a wiek

CX-y bdzie prawdopodobnie wiadkiem zmian dalszych w tym

,amym kierunku. Powierzchowna nawet znajomo kraju, po-

vstawanie caych okrgów przemysowych z setkami fabryk, za-

rudniajcemi setki tysicy robotników, dostatecznie o tem wiad-

:z. Blisze rozejrzenie si w bilansie handlowym Królestwa

kolskiego przekona nas, e Królestwo stracio charakter kraju

" :zysto rolniczego, e stao si krajem przywocym zboe.

Na podstawie liczb, przez siebie zebranych, wykazuje Wady-
fjiaw ukowski *), e w cigu ostatnich lat dwudziestu stosunki

zmieniy si zasadniczo. Przed laty dwudziestu jeszcze handel

i^boowy dawa Królestwu powan nadwyk pienin, dzisiaj

przeciwnie: Królestwo, jakkolwiek wywozi zboe, znacznie wicej

iednak go sprowadza i w ostatecznym wyniku dopaca powane
iumy do swoich obrotów zboowych. Powtóre, wywóz Króle-

stwa zmniejszy si nietylko wzgldnie do przywozu, ale zmniej-

szy si i w cyfrach absolutnych.

W latach 1874, 75, 76 warto przecitna rocznego wywozu
wynosia okoo 21,5 miliona rubli, obecnie warto wywozu zboa
i przetworów zboowych takich, jak otrby, sód, makuchy, mka
i pasza, wynosi przecitnie okoo 9,5 miliona rubli, a warto wy-
wozu samego ziarna nie o wiele przewysza 5,5 miliona rubli.

Na porównanie wartoci wywozu i przywozu pozwala nam
nastpujce zestawienie:

Warto Przewyka
wywozu przywozu nad wywozem

W r. 1894 11,4 10,2 1,2 mil. rubli

8.7 10,4 „

8.8 12,2 „

11,3 14,2 „
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Królestwo przestao zatem hy krajem eksportujcym, a stae

siQ Icrajem przywocym zboe. Utraciwszy swoje stanowisko

w midzynarodowym handlu zboem, nie przestao by jednako-

wo krajem rolniczym i interesy rolnictwa krajowego na powane
uwzgldnienie i poparcie zasuguj.

LUDNO ROLNICZA.

Na ctiarakter przemysowy, jaki Królestwo coraz bardziej

przybiera, wskazuje równie stosunek ludnoci rolniczej do ogóu

ludnoci kraju.

Statystyka urzdowa nie daje nam wykazów ludnoci rolni-

czej, istniej tylko obliczenia, podajce dane niecise. Zestawie-

nie podobne, zrobione na podstawie sumiennych oblicze, podaje

„Kncyklopedya Rolnicza" *). Cyfry do tego obliczenia wzite pr>-i

chodz wprawdzie z r. 1893, daj jednak obraz stosunku ludnoci

rolniczej do ogóu ludnoci, gstoci tej ludnoci, podziau wedug
rónych kategoryi i wyzna.

W dniu i-ym stycznia r. 1893 ludno ogólna Królestwa Pol-

skiego wynosia 8,808,969 osób, z czego przypadao na:

miasta. . . . 1,595,881

miasteczka . . 781,357

wsie .... 6,431,731'

Nowy spis ludnoci dostarcza nam wprawdzie danych wie-
szych, powtarzamy jednak cyfry z r. 1893, one bowiem posuyy
p. Zakrzewskiemu za podstaw do dalszych oblicze, które zamie-

rzamy poda w ogólnym zarysie.

Po odliczeniu ydów, robotników fabrycznych, mieszkajcych

na wsi, rzemielników wiejskich, handlarzy i t. p., pozostaje na

ludno cile rolnicz okoo 5,800,000 osób, co stanowi 66^, czyli

prawie % ogóu ludnoci Królestwa. Dla porównania przytacza-

my, e na 1000 mieszkaców trudnio si rolnictwem:

*) „Enc3'klopedya Rolnicza". Wydanie drugie. Artyiiu A. Zakrze\vsi<iego p. t.

-Ludno rolnicza".
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wacicieli i pracujcych u nich robotników rolnych, mona od-

r()ni w Królestwie pewne grupy, wytworzone przez czynniki

natury historycznej lub etnicznej. Wasno wielk reprezentuj

waciciele dóbr i folwarków szlacheckich, czyli t. zw. gruntów
dworskich; wasno drobna jest w posiadaniu—wocian, waci-
cieli gruntów ukazowych, wocian wacicieli prywatnych, mie-

szczan rolników i szlachty drobnej.

Wedug wiadomoci, zebranych przez Towarzystwo Kredy-

towe Ziemskie, ogóem dóbr i folwarków stowarzyszonych liczono

w Królestwie 7,575, mona wi^c przyj,e liczba ogólna wikszych
wacicieli, wraz z rodzinami, stanowi bdzie okoo 45,000 osób.

Osad wociaskich na gruntach ukazowych istnieje okoo
700,000; wocian wacicieli mona wic hczy do 4,000,000,

jeli uwzgldnimy, e urzdowa liczba osad mniejsz jest od rze-

czywistej wskutek cigle odbywajcych si podziaów gruntów

wociaskich. Osad, wliczanych do „prywatnej" posiadoci

wociaskiej, liczono okoo 60,000, na t kategory wacicieli

przypada zatem okoo 300,000 osób.

Odrbny zupenie odam ludnoci rolniczej stanowi szlachta

drobna, zamieszkujca zdawna okolice Podlasia i wschodnie zie-

mie mazowieckie—omysk, ciechanowsk i nursk. Wedug
danych, ogoszonych w XIII zeszycie prac Komitetu statystycznego,

byo w r. 1887 w Królestwie 53,554 posiadoci szlacheckich w 55
powiatach. Najwicej wypadao na powiaty: Mazowiecki, Siedlecki,

omyski, Ostrowski, ukowski, Ostrocki, Wgrowski, Makow-

ski, Kolneski, Szczuczyski, Przasnyski, Ciechanowski i Mawski.

Liczba ludnoci szlacheckiej wynosia:

w gub. omyskiej . . . 167,534

„ Siedleckiej . . . 79,249

„ Pockiej . . . . 51,157

„ pozostaych . . . 10,000

Razem 307,940

Dla ludnoci bezrolnej cyfr dokadnych nie posiadamy. Za-

krzewski przypuszcza, e na ludno czysto rolnicz, a wic z po-

miniciem ydów, rzemielników, robotników fabrycznych na wsi

zamieszkaych, duchowiestwa i t. p., liczy naley okoo 800,000

osób.
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Uwzgldniajc liczby powysze, moemy uoy nastpujc

ablic podziau ludnoci rolniczej:

Wacicieli wiekszycli posiadoci . .

Wocian, wacicieli gruntów ukazowycti

Wocian, wacicieli prywatnych .

Mieszczan rolników

Szlachty drobnej

Ludnoci rolniczej bezrolnej

45,000

4,000,000

300,000

300,000

308,000

800,000

Ogóem 5,753'OOo

WASNO ZIEMSKA.

Podzia wasnoci w Królestwie odpowiada w zupenoci po-

dziaowi jednostek gospodarczych na wielkie i mae, nie bdziemy
si wiec osobno temi sprawami zajmowali.

W zestawieniu ogólnem jest podzia wasnoci wedug danych

urzdowych nastpujcy:

1. Pastwo . . .

2. Miasta ....
3. Miasteczka . . .

4. Wielka wasno
5. Wocianie
6. Szlachta drobna .

7. Gminy, kocioy, szkoy iin

1,307,364 morgi, cz. 5,9Vo prz.ogóL

299,634
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Wocianin z pow. Olkuskiego.

, Królestwie Polskiem, a mianowicie:

dasno wielk, wociask i szla-

hty drobnej.

Was?ioc wwlJc stanowi prze-

ewszystkiem folwarki i dobra pry-

vatne (nieznaczna tylko cz naley
lo towarzystw akcyjnych) i t. zw. ma-
oraty, rozdane przez rzd z majt-
ów poduchownych rónym urzdni-

. iLom cywilnym i wojskowym, podug
r l)rzmienia dosownego Ukazu, za

: [wspóudzia w ostatecznem poskro-

\ inieniu powstania i uspokojeniu Kró-

1 1estwa Polskiego", oraz „w sprawie

i cywilnego urzdzenia tego kraju na

: (lowych Najwyej zatwierdzonych

zasadach". W latach 1833 i 1864 roz-

- liano ogóem 252 majtki z obszarem

bkoo 828,000 morgów. Caa wasno wielka prywatna zajmuje

40,6^ przestrzeni kraju, poszczególne gubernie id w porzdku
'nastpujcym: Kaliska (52,7^), Lubelska (48,1^), Warszawska

Ul,6%), Pocka (46,0^), Kielecka (42,8^), Piotrkowska (41,8%), Ra-

jdomska (39,9^), Siedlecka (37,7^), Suwalska (22,5^) i omyska
(1(21,9^). Z poszczególnych powiatów zajmuje pierwsze miejsce

jpow. Kutnowski, gdzie wasno ta zajmuje 72,9^ caej powierzch-

ni, po nim idzie pow. Rypiski z 59,5^. Najmniej jest wielkiej

wasnoci w gub. Suwalskiej i omyskiej: w pow. Sawalskim

zajmuje ona 13,5^ caej przestrzeni, a w pow. Ostrockim 10,9%',

Bardziej szczegóowe wiadomoci posiadamy tylko o do-

brach, obcionych poyczk Towarzystwa Kredytowego Ziem-

skiego, stanowicych 82^ caej przestrzeni wasnoci wielkiej

Z „Wiadomoci statystycznych", przez to Towarzystwo wyda-

wanych, bierzemy poniej przytoczone dane.

Dóbr obcionych poyczk byo 9,251, wedug rozlegoci

dzieliy si one na kategorye nastpujce:

od 30 do 100 morgów 711 czyli 0,6^ przestrzeni ogólnej

100 300 1,653 4A%
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od 300 do 1000 morgów 3,857 czyli 30,9^ przestrzeni ogólnej

, 1000 „ 3000 „ 1,696 „ 37,0%

ponad 3000 „ 282 „ 22,0,^

rozparcelowane *) „ 56.6 „ 5,0^ „ „

Najwicej jest zatem dóbr obszaru 300— 1,000 morgów; naji

wiksz przestrze za zajmuj dobra obszaru od 1,000 do 3,0'

morgów. Przecitna wielko dóbr wynosi w Królestwie 788 niji

O wacicielach tych dóbr dowiadujemy si z tablicy nastpujcej'

Dóbr nalecych do krajowców chrzecian:

8,581, z przestrzeni 6,576,326 m., t. j. 90,1%' przestrzeni ogólnej

Dóbr nalecych do krajowców ydów:
497, z przestrzeni 455,778 m., t. j. 6,3^' przestrzeni ogólnej.

Dóbr nalecych do obcych poddanych:

173, z przestrzeni 264,609 m., t. j. 3,6%' przestrzeni ogólnej.

Wasno iciociaslca w Królestwie dzieli sic na dwa rodzaje

znaczn jej cz stanowi grunta, nadane wocianom na moc}

Ukazu z r. 1863, podlegajce osobnym prawom i przepisom, obol

tego za istniej grunta posiadane przez wocian przed 1864 r

i nabyte przez nich póniej z wasnoci dworskiej.

Wasno wociaska zajmuje 9,505,936 morgów, czyli 43,1^

przestrzeni ogólnej.

Wedug przestrzeni, zajmowanej przez grunta wociaskie
id gubernie Królestwa Polskiego w nastpujcym porzdku:



— 203

Drobna wasno przewaa w czci pónocno-wschodniej

Królestwa, na prawym brzegu Wisy. Zajmuje ona przestrze od

Kowna na pónocy, do Lublina na poudniu i od Sierpca na za-

ctiodzie do Brzecia Litewskiego na wsctiodzie. Na lewym brzegu

Wisy przewaa wielka wasno. Najwiksz przestrze, bo wie-

ce] ni ^3 wszystkici gruntów, zajmuje drobna wasno w pow.

Wadysawowskim i Suwalskim w gub. Suwalskiej, w omy-
skim, Mazowieckim i Ostrowskim gub. omyskiej, w pow. o-
wickim gub. Warszawskiej i w pow. Siedleckim.

Na ziemi, oddanej wocianom w r. 1864, istniao w r. 1899

—

717,257 osad, W" porównaniu z r. 1869 o 124,440 osad wicej *).

Osad poniej 3 morgów byo 107,574 czyli i57o

V od 3- 15 „ „ 319,097 r 44,57o

„ poniej 15 „ „ 290,586 „ 40,57o

Przecitna wielko osady wociaskiej wynosia:

w gub. Suwalskiej .
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w Siedleckiej .

,, Kieleckiej

,, Pockiej . .

,, omyskiej
,, Suwalskiej .

80,032 morgów
71,748 „

44,244 „

16,088 „

12,952 „

Na tej przestrzeni powstao 65,546 nowyci osad wocia-
skici. Przecitna wielko tycti osad jest wiksza od przecitnej

dla osad na ziemiaci wskazanycti i watia si od 10 do 2 1 morgów.
Przy ocenie tyci liczb pamita naley o tem, e u nas nie

wolno dzieli gruntów wociaskich na gospodarstwa poniej

6 morgów, w rzeczywistoci za dzielenie takie odbywa si bar-

dzo czsto. Nie potrzeba dodawa, e zbierajcym odpowiednie

dane wadzom gminnym waciciele podziau, dokonanego wbrew
prawu, niectitnie si przyznawali.

Odrbn kategory wasnoci stanowi grunta nalece do

szlaclittj drobnej. Le one w zaciodniej czci Mazowsza i na

Podlasiu, gdzie szlachta drobna zdawna ma swoje siedziby. Z ogól-

nej przestrzeni 1,308,997 morgów przypada 1,244,239, czyli 95^/0

na gubernie: Pock, Siedleck, omysk^i ssiednie powiaty gub.

Warszawskiej. Najwicej gruntów

szlacheckich posiadaj powiaty: Ma-

zowiecki (60,7^), omyski (43,2^),

Kolneski(23,87o), Ostrowski (1 9, i7o).

Ostrocki (22,1 %), Szczuczyski (32,2^),

Sokoowski (37, 47o), Siedlecki (36,1^).

Przasnyski (26,9°/o), Ciechanowski

(28,57o), Makowski (34,77o), Maw-
ski (19,67,), Sierpecki (i8,67o), Po-
ski (io,87o).. Pocki (9,47o), Putuski

(8,67o)5 Wgrowski (17,2), ukowski
(16,1) i Konstantynowski (97o)-

Liczba gospodarstw szlacheckich

wynosi, wedug danych z r. 1887

—

53,554, z czego wypada 30,106 na

guberni omysk, 6,674 na Pock,
14,696 na Siedleck, 913 na Piotrkow-

z okolic Janowa (lubelskiego) sk (powiaty aski, Brzeziski, ódzki
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Piotrkowski) i 857 na warszawsk. Na inne gubernie pozo-

laje 308.

j

Pod wzgldem uytkowania dzieli si caa przestrze Królestwa

'v sposób nastpujcy:

Budynki, ogrody, podwórza 734,451 mórg, czyli 3.3",,,

Role 12,139,545 „ „ 55.0"/,.

ki 1,890,452 „ „ 8,6"
„

Pastwiska 1,669,191 „ „ 7,6"/,,

Lasy 4,534,597 „ „ 20,6^,

Nieuytki 1,076,121 „ „ 4,9*^/,,

Razem . 22,044,337 mórg, czyli 100,0"'/^,

Najwicej, bo 8o7o> gruntów^ ornych znajduje si w powiecie

\ieszawskim. Najwicej lasów znajduje si w okrgu, rozpoczy-

lajcym si przy samej granicy Królestwa, przy miastach Bdzi-

lie i Olkuszu; stamtd idzie granica na pónoc do rzeki Pilicy

[Tiniej wicej do miasta Przedborza, skd zawraca na wschód i do-

szedszy do rzeki Wisy, zawraca na pónoc do ujcia rz. Pilicy,

^ to powiaty: Bdziski, Olkuski, Woszczowski, Koniski, Kie-

ccki. Iecki i Kozienicki. Najwicej lasów znajduje si w pow.

jKoniskim, w którym lasy zajmuj prawie poow przestrzeni

ogólnej (497o)' ^ nastpnie w pow. Kieleckim (36,7 7o) i Wosz-
Ijzowskim (35,97o)- Mniej ni io7o lasów posiadaj powiaty:

owicki, Kutnowski, Nieszawski, Poski, Pocki, Ciechanowski,

Suwalski i Wokowyski.

aLEBA.

Gleba w Królestwie Polskiem *) jest bardzo rónorodnego po-

chodzenia. W poudniowej i poudniowo-zachodniej czci kraju

jest ona produktem wietrzenia ska, nalecych do rónych for-

macyi dawniejszych, w pónocnej czci za i pónocno-wschod-

niej jest pochodzenia napywowego, zalegaj tu znaczne przestrze-

nie gliny i piaski, przyniesione przez lodowce z pónocy, znamien-

*) Encyklopedya Rolnicza. Rok 1876. Tom II i 111. Art.: „Geologia i grunt".

34
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Wieuiaczki z Garbowa Inbelskieao

n za cech tych gleb s spo-

tykane w wielkiej iloci gazy

narzutowe, przyniesione przez

lodowce ze Skandynawii.

W poudniowej czci Kró-
\

lestwa wystQpuj grunta po-|

wstae z wapieni dewoskichj
osady formacyi wglowej, osa-

i

dy permskie, utwory tryjaso-|

we, osady jurajskie, wreszciej

formacya kredowa.

Wapienie dewoskie wy-

stpuj na powierzchni pod

Kielcami, okoo agowa i pod'

Chcinami. Z poród wapieni

tych czarny upkowy zamienia

si pod wpywem wietrze lia

na urodzajny gliniasty grunt.

Osady permskie wystpuj w okolicach Dbrowy i Goonoga,i

tworzc wazki pas, cigncy si od poudniowego wschodu na

.

pónocny zachód. Grunt powstay z piaskowxów tej formacyi

jest piasczysty, a przytern suchy i chudy, z gliny za upkowej —
ciki i gliniasty. Oba te gatunki gruntu nie sprzyjaj uprawie

zboa, ale mog by uyie pod upraw drzew iglastych.

Utwory tryjasowe, zoone ze ska piaskowcowych, ilastych, i

wapiennych i dolomitowych, zalegaj powiaty: Opatowski, Iecki,

Opoczyski, Koski, Kielecki, Stopnicki, Olkuski i Bdziski. Pia-

skowce przechodz w grunt lekki i nieurodzajay, std s przewa-
nie porose lasem. Gdzie przewaaj gliny, tam ziemia jest iiro-t

dzajniejsza i wicej si spotyka miejsc uprawnych. Skay wa-

pienne i dolomity daj grunt kamienisty i nieurodzajny.

Osady jurajskie, zoone gównie z piasków i ciemnych gli,i

oraz biaych wapieni i dolomitów rozpocieraj si w powiatach:!

Olkuskim, Bdziskim, Czstochowskim i Wieluskim, oraz w oko-*

licach Sulejowa, Opoczna i Tomaszowa, na wschód i pónocnym

wschód od Piotrkowa pooonych, jak równie na drodze od Szy-

dowca do Oroska, okoo Iy i w okolicach Maogoszczy. Piaski
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i ciemne gliny tworz równiny i paskowzgórza, wapienie za
przedstawiaj wyniose i malownicze skay. W góracti wa-

piennychi i dolomitowyci s liczne rozpadliny, tworzce cae

doliny, jak np. dolina Prdnika i inne. Ze ska wapiennyci tego

pocliodzenia tylko margle wapienne tworz yzny grunt pszenny,

inne daj grunt kamienisty, nieurodzajny.

Na znacznej przestrzeni w gub. Piotrkowskiej, Kieleckiej, I^a-

domskiej i Lubelskiej rozpocieraj sie skay formacyi kredowej.

Wystpuj one i w stronie pónocno-wsciodniej powiatu Bdzi-
skiego i w poudniowo-wsctiodniej Czestochiowskiego i No^^ o-Ra-

domskiego; nastpnie w powidtaci Olkuskim, Miechowskim, Pi-

czowskim, Stopnickim, Jdrzejowskim, Woszczowskim, Opatow-

skim, Ieckim, Kozienickim, Janowskim, Nowo Aleksandryjskim,

Lubelskim, Krasnostawskim, Ciemskim, Zamoyskim i Hrubieszow-

skim. Osady kredowe skadaj si z piasków i piaskowców, nie-

kiedy za z konglomeratów kwarcowyci i opoki, czyli biaych

marglów kredowych. Z marglów kredowych, pomieszanych

z czarnoziemem, skada si najurodzajniejszy grunt w Królestwie

Polskiem. Margle kredowe, zmieszane z glin, daj t. zw. rdziny

(zwane take borowinami), ustpujce
pod wzgldem yznoci tylko bogatym

podolskim czarnoziemom. Najlepsze

rdziny le nad rzek Nid, koo
Proszowic, midzy Jdrzejowem
i Ksiem, koo Stopnicy i Staszowa,

syn na cay kraj ze swej urodzaj-

noci.

Caa pónocna cz Królestwa

(gub. Warszawska, Pocka, omy-
ska, Suwalska i Siedlecka, a take po-

graniczne czci gub. poudniowych)
zajta jest przez formacye trzecio

-

i czwarto-rzdowe. Formacye czwar-

to-rzdowe skadaj si z gleb pocho-

dzenia lodowcowego (diluwium) i na

pobrzeach rzek z napywów now-
szych (allurium). Grunta diluwialne z okolic Tmobiua (w Lubelskiem)
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skadaj sie z rónych odmian gliny i piasków. Granic glinia-

stych obszarów od gruntów piasczystych gub. Radomskiej stanowi

rzeka Pilica; na lewym jej brzegu znajdujemy gliny, rozcigajce

si bez przerwy na znacznej przestrzeni, od zachodu, poczwszy

od linii przeprowadzonej przez Inowódz, Raw, Skierniewice,

owicz, ku wschodowi, a po Wis. Na tej przestrzeni grunta

piasczyste le kolo Radziwiowa, Mszczonowa i Grodziska.

Grunta za gliniaste wystpuj na pónoc od Warki, okoo Biay,

po obu stronach linii granicznej gub. Warszawskiej z Piotrkowsk,

okoo Sochaczewa, Serok, Szymanowa i Bonia, oraz na wschód

okoo Pruszkowa i Nadarzyna. Smugi czystych piasków przerzy-

naj pokady gliniaste w kilku miejscach, np. kolo Rawy, Piasecz-

na i Warki. Na zachód od linii poprzednio wymienionej, a sta-

nowicej granic gruntów gliniastych, zajmuj one, cho ju cz-

ciej, piaskarni przeplatane obszerne i yzne przestrzenie okoo-
czycy, Kutna i Gostynina, gdzie si znowu pokady czystej gliny

okazuj: koryto rzeki Bzury, a nastpnie Neru. prawie a po mia-

sto Koo, odgranicza w czci te grunty od obszarów piasczystych.

rozcigajcych si na lewym brzegu Warty; na poudnie za cd

doliny tej rzeki znajdujemy grunty gliniaste okoo asku, Zdu-
skiej Woli, Szadka, Sieradza i nakoniec w wikszych przestrze-

niach okoo Kalisza. Prawy brzeg Warty zalegaj grunty pias-

czyste, lecz dalej ku pónocy pokady gliny pokazuj si znowu
i przeplatane gruntami piasczystemi cign si a do Wisy, wy-

stpujc dopiero na wikszej jednostajnej przestrzeni ju na jtj

prawym brzegu, pomidzy Poskiem, Zakroczymiem, Pockiem,

Dobrzyniem, Skpem, Sierpcem i id wszym ju pasem ku Ma-
wie. Dalej ku wschodowi, midzy Przasnyszem a Ciechanowem,

napotykamy znowu obszar gruntów gliniastych, których uprawa

jest trudna, a urodzaje zalene od przyjaznych wpywów atmo-

sferycznych. Z gruntami temi granicz obszary gliniaste. Jece
w pow. Putuskim gub. Warszawskiej ponad prawym brzegiem

Narwi, które okoo Putuska i Nasielska przechodz w jednostajne

prawie grunty gliniaste, czsto poprzerzynane smugami lotnych

piasków. W te ostatnie najwicej obfituj okolice Ostroki

i wogóle miejscowoci nad Narwi i Omulewem lece. Dalej

napotykamy znaczniejsze obszary gliniastych gruntów pomidzy
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om, Kolnem a Szczu-

czynem, ograniczone od

gub. Grodzieskiej rze-

k Biebrz, jak równie
w gub. Suwalskiej, po-

czwszy od Suwak a
do Niemna; wyjtek tu

stanowi okolice miasta

Kawaryi, majce grun-

ty piasczyste. Piaski

przewaaj take we
wschodniej czci gub.

Warszawskiej, jako te
w catej Siedlecki ej,

w której wiksze obsza-

ry gruntu gliniastego na-

potykamy tylko pomi-
dzy Siedlcami, Sokoo-
wem, Sterdynia, Jano-

wem i Midzyrzecem.
Od Midzyrzeca na po-

udnie, w kierunku ku

Radzyniowi, cignie si
pas gruntu gliniastego, poprzerzynany smugami lotnych piasków,

i w okolicach tego miasta rozszerza si w kierunku wschodnim.

Równie midzy Garwolinem, Goczycami i elechowem napo-

tykamy znaczniejsze obszary gruntu gliniastego.

W poudniowych guberniach Królestwa s pokryte znaczne

obszary gruntem gliniastym, zajmujcym odrbne stanowisko

i zwanym „glink mamutow" lub „lóssem". Lóss rozpociera

si w poudniowej stronie gub. Kieleckiej- w pow. Miechowskim,

Piczowskim i Stopnickim; nastpnie w poudniowej i wschodniej

stronie gub. Radomskiej, mianowicie na zachód od Waniowa, na

poudnie i poudniowy wschód od Opatowa ku Sandomierzowi,

na pónoc od Glinian i na wschód od Sienna; nakoniec na prawym
brzegu Wisy w gub. Lubelskiej—w pow. Janowskim, Nowo-Ale-

ksandryjskim, Lubartowskim i Krasnostawskim. S to grunty

Wocianie z Lubelskiego.
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bardzo urodzajne, lecz przy zbytniej wilgotnoci trudne do upra-

wy. Na nich ronie synna w kraju pszenica sandomierska. W cza-

sie deszczów potoki wody wyrywaj w glinkach mamutowych
parowy i jary, które okolicy, np. w Sandomierskiem, charaktery-

styczny nadaj wygld.
Obok powyszych gruntów wystpuje w Królestwie w nie-

których okolicach „czarnoziem". gleba ze wszystkich najyniej-

sca. Na poudniu wchodzi w granice Królestwa do gub. Lubel-

skiej zachodni kraniec pasa czarnoziemnego, zalegajcego znaczne

przestrzenie Rosyi poudniowej. Znajdujemy prócz tego grunty

czarnoziemne w pow. Maryampolskim gub. Suwalskiej, wreszcie

na zachodzie nad granic prusk, midzy Osicinami, Brzeciem

i Lubracem na Kujawach, jako te midzy rzekami Nerem i War-
t, w okolicach Uniejowa, na wschód od czycy.

O glebie w Królestwie posiadamy wiadomoci bardzo niedo-

stateczne, nie s bowiem dotychczas przeprowadzone systematy-

czne, naukowe badania gleby. Prace prof. Trejdosiewicza i ucz-

niów prof. Czarnomskiego—Domaskiego, Popiela, Bzowskiego

i Rudowskiego— i dr. W. Karpiskiego obejmuj tylko poszcze-

gólne okolice lub nawet majtki.

Dopiero zaoenie pracowni gleboznawczej przy Muzeum
przemysu i handlu, pozostajcej pod kierunkiem p. Sawomira
Miklaszewskiego, i podjcie bada pedologicznych przez stacye

dowiadczalne w Chojnowie i Kutnie, pozwala mie nadziej, e
grunty w Królestwie Polskiem doczekaj si szczegóowego opra-

cowania.

PHODUKCYA ROLNA.

a) Frodulccya rolinna.

Wedug danych z r. 1 898 *) dzielia si przestrze uprawna

pomidzy róne gatunki rolin w sposób nastpujcy:

a) Zboa ozime:

yto . . . 3,441,987 morgów
pszenica . 874,816 „

Razem 4,316,803 morgów

*) Enc. Rolnicza. Wyd. 2-gie. Art. „Statystyka rolnicza Królestwa Polskiego'
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Miechowski— 19,2, Woszczowski— 25,6, jdrzejowski— 24,3, Pi-

czowski—21,4, Stopnicki— 26,4, Sandomierski—24,7, Opatowski—

25,3, Janowski— 29,2, Tomaszowski— 25,3, Zamoyski— 29,9, Kra^

snostawski— 26,5, Hrubieszowski— 23,87o-

Pszenica zajmuje wicej ni io7o powierzchni obsianej, w trzeci

grupach powiatów: 1)6 powiatów gub. Lubelskiej, z Hrubieszów

skim na czele, w którym przestrze ta zajmuje 2i,57o5 czyli naj

wicej z caego Królestwa; dalej id: Tomaszowski

—

i7,7"/o Kra

snostawski— 16,2, Zamojski— 1 4,4, Chemski— 12,4, Lubelski— 1 0,7

2) drug grup tworz powiaty poudniowe gub. Kieleckiej i Ra

domskiej: Miechowski— 14,270? Jdrzejowski— 14,8, Piczowski—

1 4,3, Stopnicki— 11,1, Woszczowski— 11,1, Sandomierski— 1 2,6

Opatowski— i2,27o; 3) trzecia wreszcie znajduje si na Kujawacl

i w gub. Pockiej: Nieszawski— 13,2, Wocawski— 10,4, Kutnow

ski— 14,5, Pocki— 14,2, Ciechanowski— 13,7, Poski— 10,1, So

chaczewski— 1 i,2 7o. Powysze powiaty zatem posiadaj naj lep

sze grunty w Królestwie. Najmniejsze cyfry wykazuj powiaty

Suwalski— 2,6, Kolneski— 2,0, Czstochowski— 2,0, Wieluski-

2,3, ódzki— i,97o-

Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Warszawie.
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Muzeum przemysu i handlu.

Kartofle zajmuj najmniejsz przestrze w powiatach pszen-

nych, wyej wyliczonych. Najmniej jest gruntów pod kartoflami

w pow. Zamojskim, bo tylko 87o5 najwicej, bo i87o i wicej,

w powiatach: Ostrockim, Szczuczyskim, Kolneskim, Maw-
skim, Supeckim, Koniskim, Wieluskim, ódzkim, Czstochow-
skim, Bdziskim, Radzymiskim, Koneckim, Kieleckim i Olkuskim.

Owies^ zajmujc drugie miejsce po ycie pod wzgldem prze-

strzeni, uprawiany jest najwicej w gub. Radomskiej (2i,2 7o)? naj-

mniej w Pockiej (i4,57o). 2 poszczególnych powiatów cyfr
najwysz znajdujemy dla: Kieleckiego (2 7,77o)? Wokowyskiego

(26,i7o) i Radomskiego (24,270)-

Jczmie zajmuj najwiksze przestrzenie w powiatach: Pi-
czowskim (16,1 7o)? Olkuskim (i4,27o), Miechowskim (13,9 7o}5

Stopnickim (i3,57o)> Janowskim (1 i,87o) i Sandomierskim (i2,37o).

Burald culcroioe zajmuj w Królestwie 80,250 morgów, z tego

przypada najwicej na powiaty: Kutnowski (7,167 m. cz. 7,87n)5

Boski (4,689 m.), Gostyski, owicki, Sochaczewskii Miechowski.

Pozostae roliny, jako mniej wane, pomijamy.

Co si tyczy wielkoci zbiorów, to dla r. 1898 posiadamy cy-

fry nastpujce:

35
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a) Zbó ozimych:

yta .

pszenicy

b) Zbó jarych:

yta . .

pszenicy

owsa .

jczmienia

grochu .

fasoli .

gryki .

prosa .

orkiszu

soczewicy

c) Kartofli . .

d) Lnu ....
Konopi . . .

e) Somy ytniej

„ pszennej

Siana . . .

110,814,900 pudów

35,763,400 „

881,200 pudów
275,000 „

49,192,400 „

25,892,100 „

9,330,700 „

834,000 „

3.795,900 „

1,906,600 „

182,300 „

188,800 „

384,589,200 „

1,308,269 „

'-^85,150

227,656,109 „

66,379,200 „

112,433,700 „

Wedug statystyki urzdowej z lat 1883— 1892 wypadao
przecitnie z morga: yta 23 pudy, pszenicy— 26 p., gryki— 16 p.,

prosa— 25, grochu 23, l:artofli— 204. Liczby te s prawdopodob-

nie nisze od rzeczywistych.

W tym miejscu zaznaczy naley, e zaczyna si te w Kró-

lestwie rozwija wytwarzanie zbó i nasion do siewu. Istnieje

kilka produkcyi prowadzonych systematycznie i wedug najnow-

szych zasad, e wymienimy tylko Stacy dowiadczaln w Sobie-

szynie, produkcy nasion pock, pozostajc pod kierunkiem

stacyi chojnowskiej; produkcy kutnowsk; Budziszowice w pow.

Piczowskim, wasno p. A. Dobrzaskiego; Bratków, w pow.

Opatowskim, wasno p. S. Kuligowskiego; Caowanie pod War-

szaw, wasno pp. K. Drewitza i M. Zawadzkiego; Danków

w pow. Grójeckim, wasno p. Janasza; ukowo w pow. Ma-

kowskim, wasno hr. S. ubieskiego i p. Schurra; Nadoln

w gub. Piotrkowskiej, wasno p. Edmunda Dobrzaskiego; Pra-

mów i Wola Pramowska pod Warszaw, wasno pp. Ryx i t. d.
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b) Prodnlccya zioierzca.

Produkcya rolinna zajmowaa w Królestwie gówne miejsce,

lodowla staa na drugim planie, inwentarz trzymano tylko dla

lawozu. Ze spadkiem cen zboa zwrócono jednak baczniejsz

iwage na iodowl, szczególniej na iodowl byda, i obecnie je-

itemy wiadkami wzrastania tej gazi produkcyi pod wzgldem
ilociowym i jakociowym. Kierunek ten objawia si zaczyna

jiietyko w gospodarstwaci folwarcznych), lecz i w wlociaskicti.

Poprawa ras byda, powstawanie zwizków iodowlanycti i towa-

rzystw mleczarskich wiadczy wymownie, ze produkcya zwie-

rzca rozwija si stale. Jedynie hodowla owiec zmniejsza si,

jstpujc bydu— dochodniejszemudla gospodarstw intensywnych.

Pewne pojcie o stanie hodowli da nam ilo zwierzt domo-

>vych w Królestwie i stosunek tej iloci do obszaru i ludnoci.

3o szczegóowe dane pod tym wzgldem znajdujemy w „Pra-

:ach komitetu statystycznego" *}.

Wedug tych danych byo ogóem 8,285,335 sztuk inwentarza

'.ywego, w tej liczbie za

:

koni . . . 1,366,925 sztuk, czyli 16,57°

byda . . 2,957,525 „ „ 35,7Vo

owiec . . 2,767,133 „ „ 33,47o
wi . . . 1,192,752 „ „ i4,47o

W porównaniu z iloci inwentarza w roku 1870-ym jest

obecnie:

koni o 613,504 sztuk wicej

byda o 723.004 „ „

wi o 88,337 „ „

owiec o 1,412,989 „ mniej

Zestawienie powysze wskazuje na znaczne ograniczenie ho-

dowli owiec w kraju, bdce po czci nastpstwem zmniejszenia

ii iloci gruntów folwarcznych, gdzie s przewanie hodowane

Dwce, gównie za pochodzce ze zmiany warunków gospodar-

:zych, zniewalajcych do wzmagania intensywnoci gospodarstw.

*) Zeszyt 18- y, 1901 r.
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btosunek iloci zwierzt domowych do ludnoci i przestrzeni

byl nastpujcy:

Na 100 mieszkaców byo w r. 1899: koni 14,7, byda 31,9,

owiec 29,9, wi 12,9, ogóem 50,9 sztuk.

Na 100 dziesicin ziemi ornej byo w r. 1899: koni 22,0, by-

da 47,5, owiec 44,5, wi 19,2, ogóem 75,9 sztuk.

Pomidzy poszczególne rodzaje wasnoci— folwarczn, wo-
ciask, drobnoszlacieck i miejsk— dzieli si inwentarz ywy
w sposób wskazany w poniej podanej tablicy.
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Paac w Sobieszyuie (Staeya dowiadczalna).

drugiem miejscu znajduje si wasno wielka z \/. ogólnej iloci,

wreszcie szlachta drobna z 67o i mieszkacy miast i osad z 57o-

Co si tyczy poszczególnych gatunków zwierzt, to wocianie

iposiadaj 667o koni, 7i7o byda i 727o wi, tylko owce znajduj

si gównie w posiadaniu wasnoci wielkiej (68 7o), a w niezna-

Icznej tylko iloci (26"j^) pozostaj w rkach wociaskich.

Na 100 dziesicin ziemi ornej posiadaj:
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ciaskich nie posiada wcale inwentarza ywego, jak to wida
z tablicy nastpujcej.
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najrozmaitsze—holendry, oldenburgi, szwyce, montafony, simen-

talery i inne, zalenie od chwilowej mody lub fantazyi ludzi za-

monych, dopiero usiowania Sekcyi rolnej zapocztkoway pewne

denie w kierunku podniesienia hodowli krajowej. Uoono kwe-

styonaryusz, zebrano na znaczn liczb odpowiedzi i na wspól-

nych naradach zgodzono si na pewne rasy i typy. Dalsz prac
podjy zwizki hodowlane, które postawiy sobie za zadanie wy-

tworzenie dla gospodarstw wikszych byda ras szlachetnych, lecz

przystosowanych do miejscowych warunków, dla gospodarstw

za mniejszych, szczególniej wociaskich, uznano za odpowied-

nie bydo krajowe, wymagajce jeno poprawy i lepszego pielg-

nowania. Posiadamy te w kraju cay szereg obór zarodowych

oldenburgów, holendrów, simentalerów i innych, a obok nich

obory byda krajowego, jak np. p. Popiela w Wójczy, p. L. Gór-

skiego w Sterdyni, p. Rudzkiego w Braszczyku i t. p.

Wszystkie te usiowania poprawienia hodowli datuj si je-

dnak od bardzo niedawnego czasu i czeka musimy jeszcze lata

cae na rezultaty tej pracy, na to, bymy rzeczywicie posiadali

bydo produkcyjne i do miejscowych warunków przystosowane.

SZKOY ROLNICZE.-STACYE DOWIADCZALNE.-PRASA-

Nowoczesny rozwój stosunków ekonomicznych z jednej,

a nauk przyrodniczych z drugiej strony s przyczyn szybkiego

postpu w nauce rolnictwa. Postpy w tej nauce i zapoznanie

si z niemi szerokich sfer gospodarzy praktycznych stay si nie-

zbdnemi czynnikami rozwoju gospodarstwa w kadym kraju.

Królestwo Polskie jest pod tym wzgldem upoledzone wsku-

tek braku dostatecznej iloci ognisk, skupiajcych pracowników

naukowych, i braku rodków do pracy naukowej.

Wyszy zakad rolniczy posiadamy jeden tylko w Nowej
Aleksandryi, caa praca spada zatem na barki kierowników stacyi

dowiadczalnych rolniczych i rolników praktyków. Stwierdzi

te mona, e ruch umysowy i praca naukowa wród praktycz-

nych gospodarzy Królestwa stoi do wysoko i e w tej sferze

znajduje sie cay szereg ludzi, pracujcych na polu nauki rolniczej
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i pimiennictwa rolniczego. Z ich zapocztkowania powstay
stacye dowiadczalne, utrzymywane siami zbiorowemi, oni rów-

nie utrzymuj najpowaniejsze pismo „Gazet Rolnicz" i pod-

trzymuj ywy ruch umysowy w Sekcyi rolnej i w Towarzy-
stwach rolniczych gubernialnych.

Towarzystwom rolniczym powicimy miejsce osobne, obec-

nie za mówi bdziemy o szkoach, stacyach dowiadczalnych

i prasie rolniczej.

W obrbie Królestwa istnieje jedna tylko szkoa o wyszym
zakresie nauk— Instytut gospodarstwa wiejskiego i lenictwa w No-

wej Aleksandryi (Puawy) w gub. Lubelskiej. Instytut ten powsta
w r. 1862 pod nazw „Instytutu politechnicznego i rolniczo-lenego

w Puawach" i zaj miejsce dawniejszego „Instytutu gospodar-

stwa wiejskiego i lenictwa" w Marymoncie. Zakad ten uleg re-

organizacyi w roku 1894 na podstawach obecnie obowizujcych.
Instytut dzieli si na dwa wydziay: gospodarski i leny z kursem

czteroletnim. Kandydaci s przyjmowani po zdaniu egzaminu kon-

kursowego. Do instytutu naley Mokradska ferma dowiadczalna,

Instytut agranomiezny w Nowej Aleksandryi (Puawy).
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majca 366 mórg rozlegoci i dobra Koskowola, zoone
z dwóci folwarków: Koskowoli (888 mórg) i Pooga (395 mórg).

Szkoa w Nowej Aeksandryi ma dla rolnictwa w Królestwie

znaczenie niewielkie wskutek tego. e wród suciaczy czwarta
' czQ zaledwie pochodzi z gubernii Królestwa, i e personel nau-

czycielski zakadu nie utrzymuje adnych stosunków z gospodar-

stwem rolnem miejscowem i nie uwzgldnia warunków miejsco-

wych w wykadach. Dlatego te modzie, zamierzajca si po-

wici zawodowi rolniczemu, odbywa w znacznej iloci studya

w szkoach galicyjskich (w Krakowie, Dublanach i Czernichowie),

w szkoach niemieckich (Berlinie, Halli, Wrocawiu, Lipsku i t. d.),

wreszcie w Wiedniu lub Taborze w Czechach.

Szkoy redniej niema, zakresem odpowiadaj takiej szkole

kursy rolnicze przy szkole Rontalera w Warszawie.

Szkoa nisza, przeznaczona w myl fundatora dla synów
wociaskich, a ksztacca w rzeczywistoci oficyalistów gospo-

I

darskich, istnieje na folwarku Brzozowej, pod nazw „Szkoy rol-

niczej Sobieszyskiej". Powstaa ona z zapisu hr. Kickiego, pozo-

! stajcego w zawiadywaniu Towarzystwa osad rolnych i przytu-

i ków rzemielniczych. Otwart zostaa w r. 1896 na zasadzie

I ustawy, zatwierdzonej dn. 7 lipca 1892 r. Kurs trzyletni z kursem

przygotowawczym. Wykady w klasach odbywaj si w jzyku

rosyjskim. Dyrektorem szkoy jest p. Stanisaw Domosawski.

Uczniowie opacaj za nauk i cakowite utrzymanie 100 rubli

rocznie, 15 uczni jest stale utrzymywanych na koszt szkoy. Za-

kad mieci si w nowych, wygodnych i estetycznych zabudowa-

niach murowanych.

Obecnie s w projekcie dwie szkoy nisze: w Sokoówku,

w gub. Pockiej i w Piekach Borowych w gub. omyskiej.
Do pewnego stopnia miejsce szkoy zastpi mog kursy prak-

tyczne rolnictwa, pszczelnictwa i ogrodnictwa w^ Pszczelinie pod

Warszaw (stacya kolei Wiedeskiej, Brwinów), utrzymywane

przez Towarzystwo Pszczelniczo-Ogrodnicze. S tam przyjmo-

wani na rok lub dwa synowie wociascy, którzy si chc prak-

tycznie wyksztaci w swym zawodzie. Opata roczna za nauk
wraz z utrzymaniem cakowitem rb. 60. Kierownikiem kursów

jest p. Kazimierz Dulba. Pszczelin posiada 25 morgów gruntu,

36



— 282 —

Stauislaw Wroski.

na którym jest prowadzone gospodar-

stwo rolne i ogród. W braku szkól

niszych zaczynaj wybitniejsi gospo-

darze-wocianie przyjmowa prakty-

kantów i prowadzi gospodarstwa

wzorowe.

Oprócz szkó rolniczych istniej

nastpujce zakady naukowe, po-

wicone przedmiotom pomocniczym

lub pokrewnym: Instytut weteryna-

ryjny w Warszawie, Nisza szkoa

lena w Drewnicy pod Warszaw,
majca na celu przygotowanie niszej

suby lenej, Kursy pszczelniczo-

ogrodnicze dwuletnie, utrzymywane
przez Towarzystwo Pszczelniczo-Ogrodnicze w Warszawie (Wiej-

ska N° 12), Warszawska szkoa ogrodnicza przy ogrodzie pomo-
logicznym w Warszawie i Zakad gospodarczy dla kobiet w Chy-

liczkach.

Wobec braku szkó wyszych, jako ognisk powanej pracy

naukowej rolniczej, odgrywaj wan rol Stacye dowiadczalne.

Najstarsz z istniejcych jest Stacya Sobieszyska, zaoona
z fundacyi hr. Kickiego, ustanowionej testamentem z r. 1878 i b-
dcej w zarzdzie Towarzystwa Osad Rolnych. Stacya pozosta-

waa od r. 1892 do r. 1904 pod zarzdem d-ra Antoniego Sempo-

owskiego, który obok zwykych robót stacyjnych zajmowa si

gównie selekcy zbó i dowiadczeniami z rozmaitemi odmianami

rolin uprawnych. Rezuhaty swych bada umieszcza w corocz-

nie wydawanych sprawozdaniach, drukowanych pod nazw „Wy-
niki prac i dowiadcze, wykonanych przez stacy dowiadczaln
w Sobieszynie". W roku biecym kierownictwo stacyi obj
p. Stanisaw Leniowski, dotychczasowy dyrektor stacyi w Kutnie.

Nad prawidowym biegiem prac na stacyi czuwa delegacya spe-

cyalna, skadajca si z czonków Sekcyi Rolnej.

Ziemianie poccy zaoyli w roku 1899 wspólnemi siami sta-

cy dowiadczaln w Chojnowie pod Przasnyszem, przeniesion

póniej w miejsce dogodniejsze pod Ciechanów. Stacya rozwija
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si bardzo dobrze, najprzód pod kierunkiem d-ra K. Rogóyskiego,

a nastpnie d-ra Ignacego Kosiskiego. Obok prac dowiadczal-

nych, kierownik stacyi prowadzi hodowl zbó pod nazw „Poc-

ka produkcya nasion".

Za przykadem ziemian pockich zaoyli podobn stacy rol-

nicy w okolicy Kutna, powoujc do ycia Stacy rolnicz do-

wiadczaln w Kutnie i ^Kutnowsk produkcy nasion".

Obecnie jest w projekcie kilka nowych stacyi; rozszerzono

równie dzia rolniczy w cukrowniczej stacyi dowiadczalnej

w Jeówce (pod Warszaw), zostajcej pod kierunkiem d-ra W.
Karpiskiego.

W kocu wymieni wypada „Stacye oceny nasion" w War-
szawie, prowadzon przez p. Z. Zieliskiego.

Obok stacyi dowiadczalnych wan odgrywa rol prasa rol-

nicza, skupiajca wybitniejszych pracowników na polu gospodar-

stwa rolnego. Najstarszem i najpowaniejszem pismem jest „Ga-

zeta Rolnicza", wychodzi bowiem jako pismo samodzielne po-

czwszy od r. 1861, najprzód pod redakcy Adama Mieczyskiego,

nastpnie Jana wicickiego i St. Rewieskiego, potem Aleksandra

Trylskiego i Stan. Bardzkiego, wreszcie d-ra Tadeusza Kowal-

skiego i Al. Trylskiego. W r. 1898 „Gazeta" przesza na was-
no grona ziemian, a redaktorem zo-

sta Stanisaw Wroski. Wzrosa
wówczas ywotno pisma, a z ni
i liczba prenumeratorów. Popularniej

od „Gazety" prowadzony jest „Rol-

nik i Hodowca", pozostajcy od roku

1886 pod redakcy p. Henryka Ko-

tlubaja. Dla gospodarzy drobnych

zaoony zosta w r. 1903-im przez

pp. Edmunda i Stefana Jankowskich

dwutygodnik „Gospodarz", sprawy
rolnicze uwzgldniaj w do znacz-

nym zakresie „Zorza" i „Gazeta wi-
teczna", pisma specyalnie dla ludu

przeznaczone.

Tadeusz Kovral«ki.
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STOWARZYSZENIA-

Przystpujc do przedstawienia dziaalnoci stowarzysze, po-

stawimy na pierwszem miejscu stowarzyszenia Icredi/towe.

Wród tych za naley bezsprzecznie pierwsze miejsce „To-

Avarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu", jako najstarszej i wielce

dla rolnictwa krajowego zasuonej instytucyi. Zaoone w r.

1825 Towarzystwo dostarcza dugoterminowego kredytu iipo-

tecznego rolnikom w Królestwie Polskiem i rozwija si pomylnie.

Na czele Towarzystwa stoi komitet z prezesem Ludwikiem Gór-

skim i Dyrekcya Gówna w Warszawie, w guberniach za prowa-

dz sprawy Dyrekcye szczegóowe, istniejce zatem w liczbie dzie-

siciu. Wszelkie wadze Towarzystwa pochodz z wyboru sto-

warzyszonych. Z ostatniego sprawozdania, którem rozporzdza-

my, dowiadujemy si, e z kocem r. 1903 minimalna suma poy-
czek, udzielonych na hypotek 9,438 dóbr wynosia 140,747,515

rubli. Fundusz rezerwowy Towarzystwa wynosi 8,316,786 rb.

redni kurs listów zastawnych 4iVo wynosi 98,65, 4^0 za 92,50.

Towarzystwo udziela kredytu tylko wasnoci wikszej, drob-

na wasno jest w Królestwie pozbawiona monoci korzystania

'z tego udogodnienia. Do pewnego stopnia spenia to zadanie

„Bank wociaski", który udziela wocianom poyczek na kupno

gruntu. Aczkolwiek jest to instytucya rzdowa, to jednak skorzy-

stamy z tej sposobnoci, by przytoczy kilka liczb, charakteryzu-

jcych dziaalno Banku. Od pocztku swej dziaalnoci w Kró-

lestwie Polskiem, t. j. od 1883 roku do 1 stycznia 1903 r. kupili

wocianie przy pomocy Banku 617,730 morgów ziemi za ogóln
sum 46,804,289 rb., w tej liczbie zawiera si poyczka bankowa,

wynoszca 34,941,329 rb. i pienidze wasne wocian— 11,862,960

rubli. Najwicej ziemi kupiono przy pomocy Banku w gub. War-

szawskiej (115,894 morgi), dalej id gubernie: Lubelska (102,046),

Kielecka (76,667), Kahska (88,689), Radomska (92,151), Piotrkow-

ska (70,108), Siedlecka (35,193), Pocka (23,907), omyska
(11,449) i Suwalska (1,029).

Kredytu krótkoterminowego dostarczaj wikszym wacicie-

lom „Towarzystwa Wzajemnego Kredytu", istniejce w wiek
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Edmuud Jaukow.skl. Stanisaw Chechowski

szych miastach Królestwa i kapitalici prywatni. Drobni waci-
ciele s skazani na korzystanie wycznie prawie z kredytu lich-

wiarskiego, jedynie bowiem w gub. Pockiej istnieje wiks7a ilo
„Towarzystw Kredytowych" (inaczej zwanych drobnego kredytu),

opartych na ustawie normalnej i podobnych swoim ustrojem do
tak rozpowszechnionych w Niemczech kas Raiffeisenowskich. Do
Towarzystw poyczkowo-oszczdnociowych, istniejcych w licz-

bie stu kilkudziesiciu, wocianie nalee nie mog, z wyjtkiem
towarzystw w Ostrowiu (gub. omyska), Siennicy Róanej (gub.

Lubelska) i Klimontowie (gub. Radomska). Towarzystw Kredy-

towych istnieje w gub. Pockiej 14, a mianowicie: w Dobrzyniu

nad Wis, Mawie, Pocku, Posku, Przasnyszu, Ciechanowie,

Rypinie, Sierpcu, Wyszogrodzie, Bielsku, Drobinie, Raciu, Sk-
pem i urominie. Prócz tego istnieje towarzystwo takie w Na-

czowie (gub. Lubelska) i wieo zaoone w Ostroce (gub.

omyska). Wszystkie rozwijaj si pomylnie.

Od chwili rozwizania Towarzystwa Rolniczego w r. 1861,

ycie stowarzyszeniowe zamiera w Królestwie na dugi przecig

czasu. Dopiero w r. 1886 powstaje przy Towarzystwie popiera-

nia przemysu i handlu delegacya przemysowo- rolna, która w r.

1890 przeksztaca si na Sekcy Roln, liczc obecnie pod prze-

wodnictwem p. Stanisawa Chechowskiego z Chojnowa 575
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czonków. Sekcya zbiera sl na narady raz na miesic, caa praca

za prowadzona jest w poszczególnycti delegacyaci: rolnej, hodo-

wlanej, stacyi dowiadczalnych, drobnych gospodarstw, wspó-
dzielczej i t. d. Praca sekcyi jest czsto teoretyczna i dotyczy za-

równo zagadnie techniki rolniczej, jak spraw ekonomicznych

i spoecznych. Nale do niej ziemianie z caego Królestwa.

Obok sekcyi od r. 1897, to znaczy od chwili wydania ustaw

normalnych dla towarzystw i syndykatów rolniczych, powstaj
w Królestwie stowarzyszenia tego typu, w których ogniskuje si

praca ziemian. „Towarzystwa rolnicze", istniejce w Kielcach,

omy, Pocku i Suwakach prowadz prac teoretyczn, „Syn-

dykaty" za—w Siedlcach, Radomiu, Lublinie, Kaliszu, Warsza-

wie i Piotrkowie—przewanie handlow. Przy Towarzystwach
istniej biura handlowe lub syndykaty, czyli e zakres ich praw
i dziaalnoci' jest znacznie szerszy. W roku 1904 daje si zauwa-y denie do jeszcze dalej idcej decentralizacyi ycia stowa-

rzyszeniowego, powstaj bowiem „Syndykaty powiatowe" w Poc-
ku, Rypinie i Mawie, a za tym dobrym przykadem pójd praw-

dopodobnie wszystkie powiaty Królestwa,

Znamiennym bardzo objawem w naszem yciu spoecznem
jest powstanie prdu stowarzyszeniowego w onie warstwy wo-
ciaskiej. Prd ten powoa do ycia „Spóki roniczo-handlowe"

wociaskie, zawizywane na podstawie kontraktu rejentalnego

do prowadzenia handlu i ulepszania gospodarstw. Pierwsza spóka

podobna pod nazw „Jutrzenka" powstaa w pow. Miechowskim

gub. Kieleckiej z inicyatywy p. Gabryela Godlewskiego z Bukow-
skiej Woli w r. 1899. Za tym przykadem poszli wocianie in-

nych okolic, a po wystawie rolniczej wociaskiej, urzdzonej

w r. 1903 w Miechowie, spóek takich zaczo powstawa coraz

wicej. Wedug niedokadnych oblicze istnieje ich zapewne

w chwili obecnej okoo dwustu rozrzuconych w rozmaitych oko-

licach kraju. Równoczenie przejawia si wród wocian ten-

dencya do zakadania „Stray ogniowych ochotniczych" (pierw-

sza w Zdunach pod owiczem) i „Towarzystw dobroczynnoci"

wiejskich.

Ze stowarzysze Innych wypada wymieni „Towarzystwo

Ogrodnicze" w Warszawie, „Towarzystwo Pszczelniczo-Ogrod-
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ibicze" w Warszawie, „Towarzystwo Melioracyjne'^, „Towarzy-

stwo Mleczarskie", „Kas Rolników i Ogrodników" wreszcie to-

.jwarzystwa ubezpiecze wzajemne od ognia i gradobicia „Snop^

i „Ceres".

Towarzystwo Ogrodnicze i Pszczelniczo-Ogrodnicze prowa-

jdz dziaalno w zakresie swoich specyalnoci, przyczem Towa-
jrzystwo Pszczelniczo-Ogrodnicze stawia sobie za zadanie niesie-

nie pomocy drobnym wacicielom ziemskim. Tow. Ogrodnicze

wydaje pismo ,, Ogrodnik Polski", Tow. Pszcz.-Ogrodnicze pismo

.,Pszczelarz i Ogrodnik".

Towarzystwo Mleczarskie istnieje bardzo krótko, a Meliora-

cyjne znajduje si w fazie organizacyi. Aczkolwiek powoli, lecz

stale rozwija si Kasa Rolników i Ogrodników.

Wzajemne towarzystwa ubezpiecze, ,,Ceres" i ,,Snop", zy-

skuj coraz wicej zwolenników wród szerokicti warstw gospo-

darzy rolnycli.

Sianisfaw Jf^ozicRi.

^if
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PRZEiMYS.

I.

ll^"^ owoutworzone na kongresie wiedeskim w r. 1815 Króle-

^^ stwo Polskie Kongresowe, pomimo sztucznych ram, w ja-

^^ kich dano mu si rozwija, odziedziczyo z niedawno mi-

nionych czasów jako najszacowniejsze swe dobro pucizn wan
bardzo i obowizujc na przyszo: budzcego si ducha przed-

siebierczoci, zaufanie i wiar w swe siy. Bo ju na schyku

XVIII stulecia ruch przedsiebierczoci uwydatnia si zacz,

a cho burze polityczne w innym kierunku skieroway myli

i zabiegi, ledwo czasy spokojniejsze nastay, cho cikie jeszcze,

czasy Ksistwa, ju widzimy cay szereg zabiegów, zmierzajcych

do ugruntowania w kraju dobrobytu przemysowego. Królestwo

Kongresowe, pod tym wzgldem, w pierwszych zwaszcza latach,

nie byo niczem innem, jeno kontynuacy tych prac i stara.

Cae prawodawstwo poszo w tym kierunku. Zrazu starano

si uatwia cudzoziemcom osiedlanie si w Królestwie. Zmierza

do tego prawo z 2 marca 1816 r., zwalniajce osiedlajcych si

rkodzielników cudzoziemskich od podatków i opat na lat 6, sy-

nów ich od suby wojskowej i od ca ich dobytek. Rozszerzono

te udogodnienia jeszcze w d. 18 wrzenia 1820 r. przez prawo,

zabezpieczajce cudzoziemcom bezpatnie budulec.

Starano si jednem sowem przemys zaszczepi. Ale waci-

wie otrzymao nowe to ycie potny bodziec, gdy na stanowisko
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ministra skarbu powoany zosta (31 lipca 1821 r.) ks. Ksawery
Drucki Lubecki. Odda on poczynajcemu si yciu przemyso-

wemu nieocenione usugi, dziki swej pracowitoci, energii i zna-

komitemu oryentowaniu si w sytuacyi. Pierwszem dzieem jego

byo wpisanie w budet Królestwa na r. 1822 funduszu elaznego

na poyczki zapomogowe dla budujcych si fabryk. Dalej, od-

razu z energi i znajomoci rzeczy wprost zdumiewajc zabra

si do studyowania licznych projektów i do uatwiania powsta-

wania nowych przedsiebierstw. Dziki tej pomocy ksicia mini-

stra powstaa synna fabryka sukiennicza Cockerill, znakomita fa-

i bryka yrardowska, zaoona przez francuza Filipa de Girard we-
; spó z Józefem Lubowidzkim, Henrykiem ubieskim i Karolem

Scholize. Nie do na tem: w r. 1827 przenosi Lubecki z Kielc

do Warszawy Dyrekcy Górnicz, przeistaczajc j w wydzia
górnictwa przy komisyi Przychodów i Skarbu. Tak si o tem wy-
raa znakomity historyk górnictwa naszego Hieronim abcki:
„Ogromne bogactwa rudy elaznej w okolicach Kielc od wschodu

od agowa, Opatowa i Kunowa, cignce si na zachód a do

Koskich i Drzewicy, obok przemonych lasów, ledwie nie na

zmurszenie i zupene zniszczenie skazanych, powodoway ministra

skarbu, aby przedewszystkiem stara si w tych okolicach powik-
szy produkcy górnicz, mianowicie za elaza, ju to przez na-

! prawienie i ulepszenie, lub te rozszerzenie dawnych, t. j. ju istnie-

I

jcych natenczas hut elaznych, jako te i przez wzniesienie no-

f

wych". Opracowano specyalny plan, który w czyn zacz by
I przeprowadzany, a mia rozwój szeroki na uwadze.

Ale rozumia Lubecki, e poczynajcemu si yciu wytwór-

; czemu nadewszystko kredytu potrzeba. Rolnictwo jeszcze si nie

j
byo otrzsno ze strasznych skutków gospodarki pruskiej, która

wywaszczenie caej sfery ziemiaskiej miaa na celu. Naleao
ratowa. Wówczas na sejmie z r. 1825 wprowadzi ksi Lu-

becki wietny swój projekt zaoenia Towarzystwa Kredytowego

Ziemskiego. I pomimo znacznego nawet oporu ze strony niektó-

rych sejmujcych, projekt swój w ycie wprowadzi. Opór, o któ-

rym wspominamy, by wynikiem bardzo czuego sumienia, nie za
brakiem odczucia potrzeby. Chodzio o to, i w statucie Towa-
rzystwa powiedziane byo, e wierzyciele hypoteczni mog by

37
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Ksawery ksi Drucki Liibecki.

zmuszaai do przyjmowania po kursie nominalnym listów zastaw-

nych w zadouczynieniu wierzytelnoci, kurs za realny by da-

leko niszym od nominalnego. Innego jednak wyjcia nie byo.

Statut uctiwalony zosta.

Byo to niesychanem dobrodziejstwem. Dano podpor rol-

nictwu, a odbi si to musiao i na stosunkaci przemysowych

kraju. Odbyo si to tem acniej, e w poowie 1827 roku poleci

Lubecki sprzeda w Berlinie 8,000,000 zp. listów zastawnych

l'ow. Kred. Zem., otrzymanyci przez rzd jako poyczk na do-

bra narodowe, i tym funduszem uposay now swoj kreacyc:

J^ank Polski.
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Cel Banku Polskiego by dwojaki: zaspokojenie dugu publicz-

nego oraz rozszerzenie tiandlu, kredytu i przemysu. Bank Polski

wzi sobie za zadanie przedewszystkiem, sub publiczn,

a w niej rozwinicie przemysu. Wiedzia Bank, e nowopowsta-

jcemu przemysowi nie obrotowego potrzeba kapitau, ale zaka-

dowego, wiedzia, e zadaniem jego powinno by dostarczanie

tego kapitau bd z wasnycti funduszów, bd poredniczenie

w dostarczaniu funduszów osób prywatnyci tym nowopowstaj-
f|cym przedsibiorstwom, które Bank za zdrowe i ywotne uzna-

wa. I tak czyni, wic za to iod i pami dobra mu si naley.

I
i

Bya to instytucya na wskro obywatelska, a poyteczna.

Poczet ten bynajmniej nie wyczerpuje wszystkici dziaa
Lubeckiego. Zreszt w ramaci szczupych nawet pobienie ca-

iego ogromu tego wymieni si nie da. Zaznaczy wic jeszcze

trzeba—eby cio o najwaniejszych nie przepomnie sprawach

—

jji dziki porednio Lubeckiemu powsta w Warszawie w r. 1825

'Instytut politechniczny, jeden z pierwszych w Europie, który

chlub nasz i dum godziw by moe.
Poszed wic rano rozwój gospodarczy kraju. To te gdy

w r. 1828 utworzono w Warszawie pierwsz wystaw przemy-

ijSu krajowego, tak pisano o niej w gazetach ówczesnych: „Dla

ikadego kochajcego ojczyzn Polaka nie moe by obojtny po-

' |Stp zadziwiajcy przemysu krajowego; postp ten tem trudniej-

szy jest do uwierzenia, gdy signwszy myl w przeszo przed

niewiel laty, nie zdoamy wynale nawet ladu istniejcych dzi-

siaj przemysowych zakadów i gdy sobie przypomnimy przewag
w kraju naszym zagranicznych rkodzielników, którym coroczny

haracz z wysileniem wasnem, obok zatamowanego odbytu na

pody rolnicze, opaca musielimy." Istotnie powstaway zupe-

nie nowe dorobki przemysowe. Do nich naley dzisiejszy Man-
jzester polski: ód. W r. 1820 liczya ód 799 mieszkaców,
jeszcze w r. 1823 nie posiadaa ani jednej gazi przemysowej,
A ju pod koniec tego roku zawrzaa w niej praca techniczna.

Osiedlio si kilku majstrów ze lska, którzy przywieli swe war-
^i^taty sukiennicze, przyby równie farbiarz Saenger. Odtd prze-

mys szybkim szed krokiem. Co roku osiedlali si przemysowcy,
''Ukadajc przedsibiorstwa, które zrazu niewielkich rozmiarów,
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nastpnie rozwiny si olbrzymio. Wkrótce powstaa farbiernia

Langego, przdzalnia Wendischa, przyby równie z Zittau Lud-

wik Geyer, a nastpnie Joergang, dwaj przemysowcy, którzy po-

zakadali wielkie przdzalnie baweny. Przemys lniany zosta

zaaklimatyzowany w odzi przez Tytusa Kopiscia i t. d.

Rozwój si zacz w caym kraju i szed olbrzymiemi

krokami, znajdujc i grunt podatny i rynki zbytu wzgldnie do-

godne, ciocia Królestwo byo od Cesarstwa Rosyjskiego odgra-

niczone lini celn.

Wypadki z r. 1830— 31 zaciwialy niemowlc jeszcze pod

wielu wzgldami gospodark. Fabryki sukienne Królestwa wi-

docznie zbyt szactioway przemysowców Cesarstwa, bo w d. 2

listopada 1831 r. uoono nowe taryfy celne i tranzytowe dla sto-

sunków Królestwa z Cesarstwem. Eksport sukiennictwa naszego

do Rosyi spad z cyfry znacznej do niesycianie nikych rozmia-

rów. Mniejsze fabryki sukiennicze, mniej zasobne w kapitay zni-

kny, zniesione odwetowem prawodawstwem,—niektóre, wik-

sze, przeniosy si do Cesarstwa. Wród tej powodzi, w której

giny lub przeistaczay si

z wyteniem si ostatka

fabryki i przedsiebierstwa

ocala, jak nowa arka ra-

tunku, Bank Polski. Gal-

wanizowa upadajcy!
przemys. Jakie byy do

''

tego sposoby? Zwróci si

do innyci, niedosy wy-

1

zyskanyci bogactw kraju, i

Std Bank zaj si górni- i

ctwem, nabywa i sam pro- i'

wadzi róne przedsiebier- j

stwa. 1

^4;;^ Czego jednak Bank,i;

jako instytucya, wykona:
nie by w stanie, powie-;

ra nowemu czowieko-.

Piotr steinkeiier. wi, który jak gwiazda;
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przewodnia zabysn odrazu penem wiatem na horyzoncie:

Steinlcellerowi.

Piotr Antoni Stein]<:eller urodzi si w Kralcowie w r. 1799.

Okoo r. 1826 przesiedla si do Warszawy i powica si cay
pracy tiandlowej i przemysowej. Pierwszem jego waniejszem

przedsiwziciem bya umowa z rzdem Królestwa o dostaw
soli wielickiej do skadów rzdowycti w Królestwie. To dao
mono Steinkellerowi w czyn wprowadzi pierwsze dzieo spo-

ecznego znaczenia: sta i regularn eglug na rzece Wile. W r.

1835 kupuje Steinkeler dobra arki. To byo jego wielkie pole

dowiadcze. Zdrenowawszy pola, zabra si do w'yzyskania

produkcyi rolnej. Pobudowa wic w Zarkaci: wzorowy myn
amerykaski i piekarni, dystylarni, cukrów ni, browar, wreszcie

zakady elazne.

Te ostatnie byy w zwizku z jego dziaalnoci, rozwinit
na polu górnictwa i iutnictwa. 9 grudnia 1835 zawar Steinkeler

z Bankiem Polskim umow o dzieraw produkcyi cynku w Kró-

lestwie. Odtd cynk przerabiany by bd w kraju, bd te wy-

woony do Londynu, gdzie staraniem Steinkellera powstaa wal-

cownia polskiego cynku.

Nie do na tem. W r. 1837 kupuje Steinkeler od Banku

Polskiego myn parowy w Warszawie, prowadzi go wzorowo,

a przy nim nowe zakady przemysowe i warsztaty buduje. Wi-

dzimy go na kadem polu: buduje machiny, buduje powozy, urz-
dza po caym kraju regularn komunikacy za pomoc wprowa-
dzenia kuryerek pocztowych swego wyrobu, „steinkellerkami"

zwanych, wreszcie kusi si o najwiksze przedsiebierstwo: budow
kolei Warszawsko-Wiedeskiej. Ale pad ten pionier w r. 1853;

tego przedsibiorstwa ju nie wytrzymay barki jego wobec tru-

dnych warunków kredytowych, wobec nieufnoci kraju, wobec
wreszcie zawieruch politycznych europejskich. Pad ten pionier,

ale pad jak kolos. Jeeli po nim przemys nasz rozwin si nie-

pomiernie, w znacznej czci jego w tem zasuga. By on szko
ekonomiczn dla kraju. Melioracye jego, inowacye, krztanie si
koo interesów ekonomicznych, a nadewszystko szczera mio
kraju, to poczucia jego. Rzuci podwaliny pracy przemysowej
i handlowej, rzuci haso opierania jej nadewszystko na przy-
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rodzonych bogac-

twach kraju. Do-

brobyt kraju by ce-

lem owocnych za-

biegów jego, wic
za to suszna mu
cze. I gdy w ro-

ku biecym, 1904,

w uczczeniu pi-
dziesiciolecia daty

mifTci w^ielkiego

pioniera, pikny mu
pomnik w kociele

w. Piotra i Pa-

wa na Koszykach

w Warszawie po-

stawiono, uczynio-

no sprawiedliwie,

bo wieczn powin-

na by i wdziczn
pami tych, co

swe siy, zabiegi,

ycie swoje na do-

bro spoeczne uy-
waj i poytek nio-

s. Szuka onw pra-

cy swej niezmor-

dowanej spoecz-

nego dobra , su-

szna wic jest, aby
spoeczestwo uczcio tego, co poprzez gstwin trudnoci
drog torowa.

Pomnik Piotra Steinkellera w kociele w. Piotra i Pawa
w Warszawie,—dhita 11. Lewandowskiego.'
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II.

Czstokro podstaw zjawisk czy przemian politycznych s
przyczyny ekonomicznej natury. Nie zawsze dosy wyranie si
jone uwydatniaj, ale zawsze s. Nie mówimy ju o takich po-

wszechnie znanych faktach, jak dajmy na to wyzwolenie si Sta-

nów Zjednoczonych Ameryki pónocnej,— ale nawet w zjawiskach

politycznych czy narodowociowych, przy gbszym wnikniciu

w istot rzeczy, znale snadnie moemy czstokro ukryt, ale

[istniejc i dziaajc spryn ekonomiczn. . Jest to jakby prze-

!
niesienie na szersz widowni, bo narodów, prawa wspózawod-

:
nictwa.

I

Wiadome s losy i skutki niemieckiego „Zollvereinu" : zczono
I róne pastewka— te nawet, co wrogo przez dugie lata do siebie

' nawzajem usposobione byy—zczono niczem wicej zrazu, jak

i

tylko wspólnot interesów ekonomicznych. Do „Zollvereinu" nie

I

przypuszczono Austryi. A jakim skutkiem zabiegi te uwieczone

zostay— dla Prus, które patronatu swego nad „Zollvereinem" roz-

: przestrzeni nie zaniechay—wiadomo.

Skutki te wyranie si rysoway zaraz po kilkonastolet-

niem istnieniu,— ju w latach 1846 i 1848 uwydatnia si zaczo
coraz wyraniej i coraz dokadniej zestrzelenie w jedno aspiracyi

i de pastew^ek, a nawet nacyi niemieckich.

Nie uszo to uwagi Rosyi. Z przykadu tego i ona postano-

wia skorzysta. Zrozumiano, na przykadzie Niemiec, donioso
zwizków celnych, przekonano si, jak potnym czynnikiem

w yciu narodów jest zespolenie ich interesów ekonomicznych.

Do roku 1850 Królestwo byo odgraniczone od Cesarstwa

lini celn: z jednej i drugiej strony stra pograniczna pilnowaa

znacznie wówczas rozwinitej kontrabandy, pasaerowie jadcy
w jedn lub drug stron podlegali dosy cisej rewizyi. Wszystko

to utrudniao stosunki wzajemne i cigle zaznaczao odrbno
Królestwa. Nadto Królestwo, istotnie, i pod wzgldem kultural-

nym i pod wzgldem geograficznym oddzielone od Cesarstwa,

bliszem siwydawao Zachodu, podatniejszem do jego podmuchów.

Rozwino si ono olbrzymio pod wzgldem przemysowym i kre-
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dytowym, moe wanie dziki temu swemu pooeniu. O Cesar-

stwie tego powiedzie nie mona byo. Zniesienie linii celnej

i wprowadzenie ywcem do Królestwa taryfy rosyjskiej równa-

oby si zabiciu wielu gazi przemysu polskiego i zaniepokojeniu

ludnoci polskiej, a tego nadewszystko unikn cticiano. Naleao
rzecz przeprowadzi bardzo ogldnie, bardzo zrcznie, by, nie na-

raajc si na zarzuty ze strony przemysowców rosyjskici, pozy-

ska ów cel upragniony.

Powoano w r. 1846 komitet dla zbadania tej sprawy. Ko-

mitet orzek, e, pragnc znie lini celn pomidzy Cesarstwem

a Królestwem, ca ustaw taryfow zmieni naley.

W r. 1848 postanowiono przystpi do wprowadzenia grun-

townycli zmian w prawodawstwie tej taryfy. Odegra w pra-

caci przygotowawczych wybitn rol ekonomista Tgoborski.

Za czasów Ksistwa Warszawskiego, a nawet jeszcze za Królestwa

peni w komisyi skarbu sub, a póniej zostawszy w r. 1827

konsulem rosyjskim w Gdasku, zasyn swemi pracami, pisa-

nymi przewanie w jzyku francuskim. W roku 1848 napisa

ciekaw rozpraw, zatytuowan „Expos des motifs serrant de

base a la rvision du tarif". W rozprawie tej ostrzega naród ro-

syjski przed zgubnymi skutkami protekcyonizmu kracowego.

Warunki, w jakici byo wówczas pastwo—nieznaczne zaludnie-

nie, brak kapitaów— z koniecznoci przeszkadzaj na razie wiel-

kiemu rozwojowi przemysu. Zdaniem jego, wan rol w roz-

woju przemysowym odegra powinny warunki przyrodzone.

Naley postpowa ogldnie, a nie wywoywa sztucznie zjawisk

przedwczesnych. Takie byy jego zapatrywania. By ekonon:i-

st, zna przytem stosunki polskie, jemu wic polecono opracowa-

nie tego przedmiotu.

Cay rok opracowywa Tgoborski projekt nowej taryfy cel-

nej. Projekt ten dosta si pod obrady powoanej specyalnie ko-

misyi, która miaa zdanie swe w tym wzgldzie wypowiedzie.

Midzy innemi pytaniami, byo pytanie: w jakim czasie, biorc na

uwag okolicznoci polityczne, naley wprowadzi now taryf,

znoszc dotychczasow lini celn.

Naleao wic zbada grunt. W tym celu wysano Tgobor-

skiego do Warszawy. Tu traktowa on z czonkiem komisyi skar-
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bu, radc Morawskim. Morawski nie waha si wystpi z ostr

i bezwzgldn krytyk: wykaza i dowiód, ze pomimo obnienia

taryfy rosyjskiej na niektóre towary (np. produkty spo} wcze),,

taryfa ta jeszcze jest wysz od taryfy polskiej. da wic zmo-

dyfikowania. Prócz tego domaga si jeszcze Morawski znienia

cel od rónych chemikaliów, niezbdnych w przemyle przdzalni-

czym i naodwrót, w sprawie oclenia wyrobów, wyrabianych

w Królestwie (wyrobów lnianych, elaznych i garbarskich), da
podniesienia projektowanych przez Tgoborskiego ce.

Z tak krytyk swego projektu wróci Tgoborski d() Peters-

burga. Komisya, pod przewodnictwem Broka obradujca, trudn

miaa spraw do rozstrzygnicia. dania Morawskiego sprzeci-

wiay si interesom Cesarstwa. Wówczas uyto nastpujcego

rodka: zniesiono w zasadzie lini celn pomidzy Cesarstwem

a Królestwem, wprowadzono za dla towarów importowan}ch

podwójn taryf: jedn dla importu drog ldow, drug dla im-

portu drog morsk. Pierwsza zbliaa si nieznacznie do po-

stulatów Królestwa, druga do postulatów Cesarstwa.

l^akie rozstrzygnicie sprawy nie byo zapewne genialne, ale

byo sprytne. W istocie Królestwo sprowadzao towary drog
adown. Cesarstwu za taniej si kalkulowao sprow adziinie to-

warów przez porty pónocne lub poudniowe. Brak za jeszcze

komunikacyi atwych a tanich pomidzy Cesarstwem a Królestwem

usuwa z koniecznoci wszelkie obawy arbitrau.

Od kwietnia (21-go) 1850 r. zniesion wic zostaa linia celna

pomidzy Cesarstwem a Królestwem. Wydan zostaa dla obu

jedna wspólna taryfa celna.

Taryfa z r. 1850 i nastpne jej modyfikacye, a do r. 1877,

stanowi zwrot w polityce celnej Rosyi. Cae to dwudziestopi-

ciolecie byo nacechowane tendency, jeli nie wolnego handlu,

to przynajmniej dosy umiarkowanych ce i reglementacyi. Usiawa

celna 1850 r. obniya ca dosy znacznie na bardzo wielu towa-

rach, tak np. odtd przdza baweniana zamiast 8 i 15, 20 rb. za

pud, paci miaa tylko 6 i 1 1 rb., przdza weniana zamiast 8

i 17 rb. opacaa odtd 3 i 12 rb. Ta modykacya bya niezmier-

nie podan dla Królestwa, gdy daa m( no szybkiego roz-

woju fabryk tkackich. Niemniej wanem dla Królestwa byo
38
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wprowadzenie ustawy, zakazujcej importu z zagranicy cukru ra-

finowanego, spirytualiów, elaza, piwa w beczkach. Zakaz ten zna-

komicie przyczyni si do rozwoju odpowiednich gazi przemysu

w Królestwie. Przedewszystkiem jednak, najwaniejsz dla Kró-

lestwa klauzul ustawy byy nietyle postanowienia dotyczce sto-

sunków handlowych z zagranic, ile samo zniesienie hnii celnej

pomidzy Cesarstwem i Królestwem. Z chwil zniesienia linii

celnej dla produktów przemysu polskiego, otworzyo si szerokie,

dotd mao wyzyskane pole zbytu na rynkach wschodnich. Wy-
padki polityczne uatwiy jeszcze bardziej moliwo korzystania

z tych rynków. Nastaa wojna krymska. Brzegi Cesarstwa pod-

dano blokadzie, handel morski by uniemoliwiony, wiele fabryk

rosyjskich z powodu niemonoci przywozu materyau i braku ro-

botników, musiao zmniejsza produkcy, a popyt na towary,

szczególniej pokup sukna dla wojska, podniós ceny. Rzd rosyj-

ski wówczas zniewolony by bardziej jeszcze obniy ca od im-

portu towarów i materyaów surowych z zagranicy na drodze l-

dowej, z której przedewszystkiem, wycznie prawie, korzystao

Królestwo Polskie. Na skutek wic tych okolicznoci, materya

surowy sta si taszym, a zbyt towarów atwiejszym. Bya to

okoliczno, która znakomicie przyczynia si do ugruntowania

coraz bardziej rozrastajcego si przemysu polskiego. Wpraw-
dzie prawa i taryfy wyjtkowe nastpnie zniesione zostay, nie-

mniej nowa ustawa celna z r. 1857 jest dalszym cigiem polityki,

idcej do pewnego stopnia w kierunku wolnego handlu. Nowo-
powstae fabryki Królestwa tak si ju ustaliy, takiej nabray mo-

cy i ywotnoci, e miay byt zapewniony.

Rozwój przemysu Królestwa poszed szparkim krokiem. Ale

myliby si, ktoby sdzi, e istnienie tego przemysu zawdzicza

Królestwo wycznie zniesieniu linii celnej. Byo to, zapewne,

jedn z przyczyn, ale nie jedyn i moe nawet nie najwaniejsz.

Znajdziemy inne jeszcze.

Z kolei rzeczy, sów kilka si tu naley si sprawie komu-

nikacyi.

Ju Steinkeller czyni zabiegi powane w sprawie zbudowa-

nia kolei Warszawsko-Wiedeskiej. Nie wykona wprawdzie ko-

losalnego zamiaru, ale go naszkicowa i zacz,—dokoczono go
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niebawem. Utworzyo si nowe towarzystwo akcyjne, które,

od roku 1845 czciowo otwierajc kolej Wiedesk, oddao j
do uytku publicznego w r. 1848. Ju sam kierunek kolei jasno

wskazuje jakie na tej nowej, pierwszej w kraju, drodze poka-
dano nadzieje. Kolej ta, istotnie, zmniejszya odlegoci, zczya
porozrzucane orodki przemysowe, od Warszawy do Dbro-
wy. Zczono z konsumentem, Warszaw, i producentem opau,

Dbrow, takie orodki przemysowe, jak yrardów, ód, Cz-
stochow.

I nie pomylono si. ód, nieznaczna dotd miecina, roz-

rosa si niepomiernie. Powstay nawet przy niej nowe orodki

przemysowe: Zgierz, Pabianice, Zduska W^ola. Wzrosa D-
browa, wzrós wkrótce do kolosalnych rozmiarów Sosnowiec.

Bdzin, Zawiercie, Noworadomsk, Wocawek. Kolej wiedeska
staa si wylotem na Zachód, skd nietylko surowe materyay czer-

pano (bawen przedewszystkiem), ale skd nie zapomniano czer-

pa udoskonalenia i wiedzy technicznej.

Wkrótce zaprowadzono nowe koleje. Ukoczona w r. 1862

kolej Warszawsko-Petersburska, umoliwia taszy wywóz pro-

duktów Królestwa do gubernii pónocno-zachodnich i pónocnych.

Koleje Warszawsko -Terespolska, w poczeniu z Moskiewsko-

Brzesk, wykoczone w latach 1860—1870 otworzyy przemy-

sowi polskiemu gubernie zachodnie, a do Smoleska i Moskwy.
Dalej kolej nadwilaska, w r. 1877 ukoczona, za porednictwem

dróg Poudniowo-Zachodnich poczya Królestwo z guberniami

potudniowo-zachodniemi. Wreszcie ukoczono kolej Dbrowsk
w r. 1885.

Znaczenie zaprowadzenia kolei elaznych, które uatwiay
zbyt produktów naszego przemysu w Cesarstwie, wzroso po r.

1861. Jak wiadomo, jest to data uwaszczenia wocian w Ce-

sarstwie. Reforma ta na razie wprowadzia pewien zastój w gór-

nictwie i rolnictwie rosyjskiem. Skorzystao z tego Królestwo

Polskie, rozszerzajc swe rynki zbytu.

Wprawdzie, powiedzie mona, e takie samo zatamowanie

przemysu powinno byo nastpi równie i w Królestwie, gdzie

wkrótce, w r. 1864, wocianie uwaszczeni zostali.
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Tak jednak— jak wykazuje p. St. Koszutski *)— nie byo. Na
razie reforma ta w Królestwie adnych ani korzystnych, ani nie-

korzystnych skutków nie wywara. W r. 1857 ogólna ilo ro-

botników wynosia w Królestwie 56,364, a warto produkcyi rol-

nej 42^ mil. rubli, po reformie za w r. 1866 ilo robotników

wzrosa do 69,182, a warto produkcyi do 53 mil. rubli.

Czemu przypisa tak odmienny rezultat analogicznych reform:

Wprawdzie przybyo—wedug sów p. St. Koszutskiego

—

200,000 rodzin uwaszczonych na zgór milionie morgów ziemi,

lecz nie zapominajmy o tem, e uwaszczenie w Królestwie nie

byo, jak w Cesarstwie, piorunem z jasnego nieba. Od stu lat

mówio sie o tem. Ksistwo Warszawskie znioso ju poddastwo
osobiste, w wielu miejscowociach—wicej, ni sdzimy—wo-
cianie byli ju oczynszowani, prace Towarzystwa Rolniczego, pod

przewodnictwem Andrzeja Zamoyskiego, chlubnie wiadcz o za-

biegach i intencyach caego kraju. Reforma ta, jednem sowem,
nie bya niespodziank, bya ju jakby istniaa, zanim j prawnie

zaprowadzono.

I std te jej skutki byy odmienne. Prócz tego posiadao Kró-

lestwo ju wicej dróg elaznych od Cesarstwa; to otworzyo nie-

tylko rynki wschodnie—o czem ju mówilimy,— ale rozszerzyo

rynki w^ewntrzne: a spoywca znalaz si w osobie byego dzie-

dzica i chopa uwaszczonego.

Nietylko dla przemysu nie byo z tego powodu zatamowania,

lecz wkrótce nawet poytek wynikn. Skutkiem coraz wikszego

rozdrabniania wasnoci. spowodowanej przez cigy przyrost lud-

noci, a z drugiej—koncentracyi w wielu okolicach kraju wasno-
ci drobnej w rkach bogatszych w^ocian, wzrastaa liczba mao-
rolnych, którzy z koniecznoci rzeczy zwikszali zastpy bezrol-

nych. Wprawdzie Warsz. Komitet Statystyczny podaje cyfr bez-

rolnych na 800,000; gruntowniejsze badania wykazuj, e bezrol-

nych posiada Królestwo, jak obecnie, do 2 a nawet z gór 2 miliony.

Jest to armia imponujca, która, nie znajdujc dostatecznego za-

robku przy dworze, szuka go po miastach, a wic ród przemysu.

*) St. Koszutski: Rozwój wielkiego przemyski w Kr()lestwie Polskiem.
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co nie pozostaje bez wpywu na losy ycia przemysowego, albo

te za oceanem, i tam czstokro go znajdujc, przesya grosz za-

pracowany do kraju,— grosz, który nie marnuje si<^ zgoa, lecz idzie

na zakup parceli. Tym sposobem powiksza si jeszcze bardziej

rynek wewntrzny dla wytwórczoci przemysowej.

Oprócz wyej zaznaczonych czynników widnieje jeszcze je-

den, kto wie czy nie najwietniejszy, najwicej peen blasku, po-

prostu, wspaniay Bank Polski. Bank zrozumia sw rol i ci-

ce na nim obowizki. Zrozumia, e dla przemysu polskiego

nastaa epoka przedzierzgnicia si w now form wielkiego prze-

mysu, e odtd ju nie Bank, ani pojedynczy przedsibiorca, po-

winien wzi na swe barki spraw przemysu krajowego, ale cae
spoeczestwo. Jasno uprzytomni sobie Bank, e wyratowawszy

z grocego niebezpieczestwa wiele przedsibierslw, e wlawszy

w nie oywcze tctinienie wanie w tym czasie, gdy zgin miay,

obecnie znowu powinien je zwróci spoeczestwu. Tu staje przed

nami nowa zasuga Banku. Nie zazdroci on przemysowcom,

owszem, uratowawszy przedsibierstwo od niechybnej zguby,

z chwil, gdy widzia je odrodzone przez pomoc Banku, majce
zapewniony byt i rozwój, poczu si w obowizku do roboty nie

ju czynnej, wszechwadnej, ale do pracy dyskretnej, uatwiajcej

przedsibierczo i energi spoeczestwa. Wychodzc z tej za-

sady, pocz wyzbywa si administrowanych przez si przedsi-

bierstw. Postawiwszy fabryk yrardowsk na takiej stopie, e
produkcya jej w r. 1856 dosigaa 104,443 rb. odstpi j (w roku

1867) znanym przedsibiercom pp. Hillemu i Dietrychowi, którzy

w fabryce tej rozwin mogli swoj energi i fachow znajomo
rzeczy. Doprowadziwszy myn parowy na Solcu do produkcyi

mki za 890,241 rubli (1868 r.), odstpi go p. I. G. Blochowi na

mocy kontraktu z dnia 1 grudnia 1868 r. Fabryka machin na

Solcu, ju w r. 1852 zacza produkowa za 350,000 rb., wów-
czas dnia 1 lipca 1854 r. przesza ona w administracy Wydziau
Górnictwa.

Wogóle dla caego przemysu nie szczdzi Bank Polski zasi-

ków. Wszake w r. 1870 Bankowi róne zakady przemysowe
winne byy 7,259,975 rb. Z sumy tej najwicej otrzymay cu-

krownie, bo przeszo 2^ miliona, dalej fabryki elazne z gór
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I miliona, fabryki sukna, pótna i wyrobów bawenianych nie-

spena 1 mil. rb., papiernie 400,000, dalej z kolei id zasiki: na

myny, piekarnie, tartaki, browary, fabryki szka, garbarnie i t. d.

Dobra to bya gospodarka Ranku, skoro od 1833 <^o 1859 r.

zdoa rozda poyczek handlowych i przemysowych zgór 90
mil. rubli, a jednoczenie przyniós skarbowi dochodu przeszo

28 mil. rubli.

Nie byo adnej gazi przemysu, w którejby Bank nie ode-

gra by czynnej roli Wszdzie by, wszdzie wspódziaa, wsz-
dzie si opiekowa. Poprostu przemys nasz by nie istnia, gdyby

nie Bank. Szeroko, jak orze, szybowa naprzód, majc wzrok
cigle utkwiony nie w drobiazgi, lecz w konieczno spenienia

wielkiei, obywatelskiej roli.

I spenia j, jak móg,— wicej ni móg. Ale w r. 1870 wy-
szo rozporzdzenie, zabraniajce wydawania przemysowi kre-

dytu dugoterminowego. W roku 1878 Bank Polski rozkazano

zlikwidowa, przerabiajc go w oddzia Banku Pastwa. Nowa
instytucya ju nie bya w stanie peni tej roli, któr Bank Polski

peni, choby ju z tego wzgldu, e bya oddziaem, od centrali

zawisym, a nie central, majc w sobie samej wszelk inicya-

tyw.
Jakby w przeczuciu tych zmian oraz potrzeb wzrastajcego

przemysu zrodzia si w spoeczestwie myl zakadania insty-

tucyi prywatnyci

Przewodnicz tu rol odegra Kronenberg.

Leopold Kronenberg, urodzony w r. 1812, by wówczas w sile

wieku. Rok 1830—31 zasta go w liceum warszawskiem i przer-

wa mu nauki, rozpoczte uprzednio w gimnazyum O. O. Pijarów

w oliborzu. Przymusowy wyjazd nie by bez skutków: wszed
Kronenberg w Hamburgu do I^omu Handlowego Edge et Karr.

gdzie wiedz fachow ugruntowa. To dao mu mono zaoe-
nia po powrocie do kraju z M. Rosenem Domu Bankowego, któ-

rego wkrótce sta si wycznym wacicielem.

Za modu zaprawia si do pracy na polu handlowem i prze-

mysem. Ju w r. 1839 widzimy go w spóce, która nabya po

Maurycym Koniarze administracy dochodów tabacznyeh Króle-

stwa Polskiego; w roku nastpnym staje na czele tej spóki. Przed-
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Leopold Kronenberg.

sibierstwo pD^/Ao szczli-

wie. Równie dostatnio roz-

win si Dom Bankowy,

w r. 1851 ostatecznie zor-

ganizowany. I nie jest to

rzecz maej wagi lub wy-

cznie osobistego znaczenia.

Warunki rozliczne wpyway
wówczas na przesilenie pie-

nine i przemysowe w la-

taci 1857 — 58, ogromem

swym nie majce prawie

równego w dziejacti gospo-

darczoci kraju. Brako go-

towizny nawet w Banku Pol-

skim. Dom Kronenberga za-

wsze udziela kredytu citnie i nie tylko tym, którzy materyaln
przedstawiali gwarancy, ale— i przedewszystkiem^tjm, co da-

wali moraln rkojmi. Nie dawano upada zdrowym przedsi-

bierstwom, do ycia powoywano nowe.

Jakby przeczuwajc, e Banku Polskiego moe nie starczy,

powzi myl utworzenia banku publicznego w Warszawie. Bya
to sprawa palca. Kredyt by wówczas w warunkaci wprost

anormalnycti: albo go nie byo zupenie, albo by utrudniony do

najwyszego stopnia. Takie zjawisko, zbyt dugotrwae, naleao
usun. „Kraje przez takie zakady—pisa do Turkua w projek-

cie utworzenia Banku Kronenberg—nietylko byt swój polepsz,

bogactwo zrodz i zrealizuj, ale nadto wewntrzn organizacy

swoj utrwal i wietn przyszo jej zapewni."

Skutkiem tycti zabiegów—cio nieco póniejszym — byo
utworzenie Banku Handlowego w Warszawie.

Powsta Bank Handlowy w r. 1870 zrazu z kapitaem 6 mil.

rubli. Dzi ma ju kapita zdwojony, a nadto oddziay w Peters-

burgu, odzi, Sosnowcu, Czstocliowie, Luli)linie, Radomiu, Kali-

szu, Suw^akaci i w Bdzinie. Skup weksli przecitny w Warsza-

wie w Banku docliodzi do 300,000 rubli. W tym samym stosunku

rozwijaj si oddziay. Mona mie z tego wyobraenie o poyt-
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ku, jaki z tego wynika. A poytek ten tern wikszy jest, e, wzo-

rujc si na tym dobrym przykadzie wkrótce powstay nowe
Banki: Bank Dyskontowy, Handlowy ódzki, Kupiecki w odzi.

Pragnieniem pomnoenia dobra publicznego, naceciowana

jest d/iaalno Kronenberga. Jego dzieem jest powoanie do

ycia Kasy Przemysowców, zorganizowanie Towarzystwa Kre-

dytowego m. Warszawy, Warsz. Tow. Ubezpiecze. Niedo na

tem: reformuje Kronenberg Ustaw Giedy Warszawskiej i Ustaw
Urzdu Starszycti kupców, bierze udzia w obradaci, dotycz-

cycti powstania Towarzystwa Wzajemnego Kredytu.

A nadewszystko trzyma do na pulsie spoeczestwa, na pul-

sie spraw finansowycti i publicznych. Udoskonalenia techniczne

i nowy system gospodarstwa rolnego domagay si rozwoju wa-
nej gazi produkcji krajowej: cukrownictwa. I tu, na czele tego

ruchu staje Kronenberg. Popiera powstawanie nowych cukrowni

i tworzy Warszawskie Towarzystwo fabryk cukru. Take gór-

nictwo, które kiedy tak wietn przeszo miao, a potem zaczo
upada, naleao rozbudzi na nowo. Spraw t zaj si Kro-

nenberg. Widzimy go i tu: powouje do ycia Towarzystwo ko-

palni wgla i zakadów górniczych.

Nie koniec jeszcze. Buduje kolej Terespolsk i Nadwila-
sk. W administracy obejmuje kolej Wiedesk, skd obce y-
wioy wypiera.

Wszystkie powyej wymienione instytucye kredytowe, wszyst-

kie udogodnienia komunikacyi—wszytko to powstao niesychanie

na czasie. Ale nadto dla przemysu naszego wanie w tej chwili,

gdy istnie zacz, niezbdn mu bya pretekcya celna. Warunki,

od samego zreszt przemysu niezalene, tak si zoyy, e pro-

tekcya ta nastpia wkrótce.

Finanse pastwa rosyjskiego po przebytej wojnie krymskiej,

po wysileniu si na wybudowanie sieci kolei elaznych, po poza-

ciganych znacznych dugach pastwowych, byy w bardzo ci-
kiem pooeniu. Wprawdzie róne rodki, przedsibrane w la-

tach 1858— 1863 w celu podtrzymania kursu rubla, podniosy go

chwilowo, ale byy to tylko paliatywy. Gdy upad projekt refor-

my monetarnej hr. Reutera w r. 1863, kurs rubla papierowego wy-

nosi zaledwo 64 kop. w zocie. Odtd finanse nietylko nie wyka-
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Wntrze huty cynkowej w Dbrowie Górniczej.

zyway polepszenia, lecz, owszem, notowania rubla na zagranicz-

nych rynkach staway si coraz nisze. Skarb potrzebowa zota.

Jako jedno ze róde wskazano opat ce. Wówczas posta-

nowiono od r. 1877 pobiera co w zocie. Jest to zwrot wany
whistoryi celnej Rosyi, gdy odtd zaczyna si epoka nie ju na-

wet wzgldnie wolnego handlu, ale bezwzgldnego protekcyoniz-

mu. Odtd w kalkulacyach kupców nie tyle ju graa rol taryfa

celna, ile kurs rubla. Poniewa w chwili wprowadzenia nowego
rozporzdzenia, aio zota wynosio 307,,, de facto ca o tyle

zwikszone zostay. Ale nie do na tern. Z jednej strony, aio
wzmagao si, bo wkrótce doszo do 407o' ^ nawet do 50 7o, z dru-

giej za, w r. 1881, sam taryf celn zwikszono o 10^. W na-

stpnych latach prawie kady rok przynosi pewne czciowe
zwyki celne: w r. 1882 podniesiono co od pócien, przdzy we-
nianej, w r. 1884 zwikszono co od przdzy jedwabnej, w r. 1885

podwyszono ca prawie wszystkie o 2o7o, dalej, czciowo po-

39
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zmieniano ca w kierunku zwyki w r. 1887 i 1891. Bezprze-

stanne zwyki celne doprowadziy do tego, e np. co od rudy e-
laznej w r. 1896 wynosio 70^ wartoci, od elaza 45^, od stali 35^.

Skutkiem tyci reform celnyci wiele fabryk z zagranicy, które

byt swój na wywozie do Królestwa i Cesarstwa opieray, nie mo-

gc paci wysokici ce, przenioso si w granice Królestwa. Rzecz

prosta, e fabryki te budoway si niedaleko granicy pruskiej, gdzie

zreszt ogólne warunki równie skaday si po temu: blizko w-
gla, znaczna ilo wody, sie kolei elaznycti, wreszcie mono
cigyci i atwych stosunków z zagranic. Pod wpywem tyci

okolicznoci wkrótce zakwit Sosnowiec i jego okolice: gównie
produkcya wgla i przemys przdzalniczy. Co od przdzy ba-

wenianej w r. 1868 zostao podniesione do 4 rb. 50 kop. za pud,

w r. 1882 do 7 rb. 50 kop , a nawet do 9 rb. za pud. Produkcya

przdzalnicza z 6f mil. rubli w r. 1871 dosza do 2372 mil. w r.

1880, a do 30 mil. w r. 1

Kopalnia galmanu Ulisses w Bolesawiu.
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Byo to skutkiem napywu cudzoziemców: w r. 1873 bracia

Oipsberg w Zawierciu zakadaj przdzalni, która ju w r. 1898

posiada aktywów 10,352,000 rb. i zatrudnia 5,727 robotników,

w r. 1879 Henryk Ditel zakada przdzalni, która obecnie posiada

przeszo 50,000 wrzecion, zatrudnia do 2,000 robotników i produ-

kuje za 5 milionów rocznie; Francuz Allart Rosseaux z Roubais

w r. 1879 zakada w odzi równie przdzalni, której aktywa

w r. 1898 wynosz 5,630,000 rb., warto produkcyi 3,850.000 rb.

przy 1,500 robotnikacti.

Osiedlaj si równie Anglicy Briggs i Posselt i równie za-

kadaj przdzalni. Przdza Królestwa ju w r. 1890 dociodzi

do wartoci z gór 18 milionów rubli rocznie 1 przewysza ca
przdz rosyjsk, której warto wówczas nie dociodzia do 6 mi-

lionów.

Przemys lniany równie si rozwija: do powiedzie, e fa-

bryka yrardowska, jak wiadomo, przez Filipa de Girard w r, 1826

maemi wzgldnie rodkami zaoona, w r. 1885 przectiodzi na

wasno Tow. Akc. z kapitaem, przewanie cudzoziemskim,

9 milionów.

Ale nie sdmy, aby wycznie w przemyle Królestwa za-

graniczne kapitay zaangaowzne byy. Ten poczet przykadów
ma tylko uwydatni wpyw dorany, poprostu namacalny, nowej

taryfy celnej. Jeeli znaczna ilo przemysowców zagraniczny cli

osiada, to nie odbyo si to bez pewnego dla kraju poytku. Wie-

lu z tyci cudzoziemców ju si spolszczyo— prócz naturalnie wy-
jtków, niestety, do jeszcze znacznyci; robotnik nasz znalaz

prac, a cae spoeczestwo przykad mrówczej pracy i zabiegi-

woci.

Warunki celne staway si coraz przychylniejsze dla przemy-

su, szczególniej do r. 1894. To te do tego czasu, a nawet i pó-
niej przemys rós cigle. Wzrost ten dopiero przed kilku laty

usta, na skutek ogólnego zastoju i braku gotowizny. Pod wpy-
wem raptownego skoku, spoeczestwo ogarna gorczka. Przy-

czyn jej, prócz raptownego zaskoczenia zmian, byy niezmierne

zyski przedsiebierstw. Przemys coraz bardziej ulega zacz cen-

tralizacyi. Towarzystwa akcyjne, czsto o kapitale nam obcym
i dziki swemu nieindywidualizmowi, równie ciyy w kierunku
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kapitalizmu. To wszystko byo powodem, e, z jednej strony, w pro-

dukcyi naszej zacza wyradza si nieraz pewna rutyna, z dru-

giej, czstokro traktowano zajcie si przemysem, nie jako fun-

kcy spoeczn, ale jako ródo osobistyci wygód, zapominano

czsto o tej nici, która wiza powinna pracodawc z wykonawc,,

zapominano nieraz o tem, by gównie dla swoici produkowa po-

trzeb, zapominano o innyci organaci wytwórczoci naszej, o prze-

myle miejscowym, drobnym.

Rynki zbytu na Wscliodzie s czstokro ide nowotworz-

cyci si fabryk, na nicti opieraj one raciuby, w nicli pokadaj
j

nadzieje. Czy nie zaczn zawodzi? Zdaje si, e mona spo-
^

dziewa si chwili, gdy krainy, dotyc^czas zasilane przez nasz •

przemys, same sobie wystarcza zaczn. Wydaje si to tem

prawdopodobniejsze, e nawet kapitay zacliodnie skwapliwie tam

id szuka pracy. Jak si wówczas przedstawi nasz przemys M
Gzy si ostoi? Niezawodnie— ale na to, by ofiar byo jaknaj-

mniej, musi mie podstawy odpowiednie. A podstaw t mo*.
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by odpowiedni nastrój spoeczestwa, wyksztacenie modziey

P i wyrwanie naszego przemysu z rutyny, oczyszczenie z nalecia-

oci obcyci, nadewszystko za oparcie go na potrzebacti samego

spoeczestwa, t. j. na wewntrznyci rynkach zbytu.

Doszlimy w przegldzie ogólnikowym do daty dzisiejszej.

Teraz wejdmy w szczegóy. Mamy ju to, podkad, uwydatni-

my teraz na niem samo ycie.

III.

Przebieglimy rzutem oka dzieje rozwoju przemysu fabrycz-

nego w Królestwie Polskiem. Pora teraz rzuci na ekran obraz

ycia dzisiejszego, ujtego w cyfry.

Gdybymy rzucili wzrok na map przemysow Królestwa

(której, niestety, do dzi nie posiadamy jeszcze), ujrzelibymy, i
w dwu guberniach: Warszawskiej i Piotrkowskiej gównie skon-

centrowao si ycie przemysowe. I nie dziw: Warszawska po-

siada przedewszystkiem Warszaw, z jej wielk produkcy pod-

miejsk, posiada liczne cukrownie, posiada Wocawek, yrardów
i t. d. Piotrkowska szczyci si Zagbiem swojem górniczem, o-
dzi i jej satelitami, Czstochow i Nowo-Radomskiem.

Przejdmy do cyfr. Zasuony ju a niestrudzony badacz na-

szych przejawów gospodarczych, p. Stanisaw Koszutski, wyda
w ostatnich wanie czasach niezmiernie cenn broszur p. t. „Nasz

przemys wielki na pocztku XX stulecia". Znajdujemy tam cy-

fry najnowsze.

Susznie zwikszajc dane urzdowe, dotyczce produkcyi fa-

brycznej w niektórych dziaach, przychodzi p. Koszutski do wnio-

sku, e w r. 1901 posiadao Królestwo Polskie 2,901 zakadów
przemysowych, z produkcy roczn wartoci 506.838 rubli, a za-

trudniajcych 289,102 robotników. S to oczywicie zakady wiel-

kie przemysowe.

Nie dziw, e gubernie Warszawsk i Piotrkowsk przemyso-

wemi nazwa mona, skoro, nie liczc hutnictwa i górnictwa, stan

produkcy przemysowej wyraa si w cyfrach nastpujcych:
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produkcyi wenianej w kraju 89,473 tys. rubli w 327 fabrykach,

w gub. Piotrkowskiej widzimy 261 fabryk, przerabiajcych za

82.493 tysice rubli. Póciennictwo, dziki fabryce yrardów-''

skiej, stoi najwyej w gub. Warszawskiej. Sam powiat Boski
(a wic yrardów z Jaktorowem) przerabia pótna za 7,489 tys.

rubli, na ogóln produkcy krajow 11,625 lys-

Wyliczamy, naturalnie, tylko gówniejsze gazie przemyso-

we. Przemys metalowy i mechaniczny— nie liczc górnictwa

1 hutnictwa—rozsiad si równie przewanie w gub. Warszaw-
skiej i Piotrkowskiej, gubernie te przerabiaj za 54 miliony rubli

towaru w ogólnej produkcyi 57 milionów.

Myny zgrupoway si w gub. Warszawskiej. Produkcya

mynów gub. Warsz. wynosi rocznie poow przerobu caego
kraju, który wynosi rocznie 10,831 tys. rb. Cukrownie rozsiady

si w okolicach yznych, ale blizko kolei elaznych pooonych,
a wic w gub. Warszawskiej i Lubelskiej. Produkcya cukrowni—
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wedug p. Koszutskiego cigle—wynosi 35,169 tys. rubli (7apewre

bez akcyzy), w tem gub. Warszawska figuruje w cyfrze 15,068,

gub. Lubelska w cyfrze 7,392. Posiadamy cukrowni 49. Gorzelni

posiadamy 281, z produkcy roczn 5,284 tys. rubli. Stoi tu na

czele gub. Piotrkowska z produkcy 1,044 tys. rubli. Przemys
ciemczny znajdujemy w gub. Warszawskiej i Piotrkowskiej tylko.

Przeciodzimy do produkcyi górniczo-iutniczej. Widzimy tu cy-

fry powane: kopalni rudy i iut elaznyci posiada Królestwo 1 19,

produkujcej przy udziale 19,401 robotników przerobów za 38,002

tys. rubli, wgiel kamienny eksploatuje si w 33 kopalniaci za

17,400 tys rubli. Prócz tego produkuje kraj cynk, siark, sól,

kamienioomy. Ogólnie biorc, wytwarza Królestwo w 514 za-

kadaci górniczyci i liutniczycli produkcy wartoci 57,709 tys.

rubli, przy wspóudziale 42,530 robotników i maszyn parowych

o sile 68.211 koni.

Dobieglimy do koca szkicu, majcego zawrze obraz fabry-

cznej przemysowoci Królestwa Polskiego. Jakie snu wn oski:

Zbyt pobienie z koniecznoci rzeczy, bo w zbyt szczupych

ramach, moglimy przedstawi spraw przemysu. Niemniej je-

dnak, ju na podstawie tych danych, mona pewne wyprowadzi
wnioski. A pierwszym z nich bdzie wniosek, i Królestwo jest

ju krajem wielkiego, kapitalistycznego przemysu. Ztd, rzecz

prosta, wynikaj i skutki tego ustroju. Ztd te widzimy objawy,

powtarzajce si w innych ustrojach kapitalistycznych: centrali-

zacy coraz bardziej rosnc, a równoczenie wzmaganie si wy-

maga obowizków spoecznych. Ale rozpoznawanie tej sprawy

zbyt daleko by nas zaprowadzi mogo. Zaznaczamy tu tylko, e
wprawdzie potrzeba coraz szerszego dziaania spoecznego ro-

nie z niepomiern szybkoci, wzmaga si te, cho powolniej

nieco, zadouczynienie cho w szczupych, zbyt szczupych roz-

miarach, tym potrzebom. Kroki pierwsze ju s. Naley mie
nadziej, e praca ta rano pójdzie dalej.

Wad wielkiego rozwoju przemysu naszego jest, i zbyt po-

chopnie korzysta ze zotych rynków Wschodu, zapominajc o po-
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gbianiu rynków wewntrznych. Doszo do tego, i ódzka ma-

nufaktura znajdowaa zbyt prawie wycznie w Moskwie, mo-

skiewska u nas. I oto przedewszystkiem fabryki tamte zoryento-

way si i same dla swyci rynków produkowa ju zaczynaj.

Jest to jeden z powodów przeomu obecnego. Wytrcono rynki

zbytu—nasze nie s wyzyskane. A gdy do tego dodamy zawi-

kania patnicze, bdziemy mieli klucz najwaniejszy do wyrozu-

mienia zastoju dzisiejszego.

Naley mie nadziej, e pogbi si i rozszerzy rynek nasz,

gdy rozszerzy si poznanie wasnego kraju. A do tego nietylko

przemysowcy, ale wszyscy dy codzie powinni, gdy jedynie

ta praca spoeczna zdrow jest i poyteczn, która opiera si nie-

tylko na umiowaniu ogólnem, ale na poznaniu i zrozumieniu ro-

zumnem spraw swoicli,

Henryk Radziszewski.

-, I
•: 40



SPRAWY KOCIELNE.

Wyzianie rzt/msko-katoliclde.

^iedem i pó milionowa ludno wyznania rzymsko-katolickiego

^ w Królestwie Polskiem podzielona jest na 7 okrgów dyece-

zyalnych, mianowicie: arcybiskupstwo warszawskie i biskupstwa:

pockie, lubelskie, sandomierskie, kieleckie, sejneskie i kujawsko-

kaliskie. Ten podzia dyecezyalny datuje si od wprowadzenia

w r. 1865 „Ustawy o ductiowiestwie wieckiem", po zniesieniu

w r. 1867-ym biskupstwa podlaskiego, wczonego do dyecezyi

lubelskiej. Na czele kadej dyecezyi stoi biskup, „sdzia i zawia-

dowca spraw duchownyci w swej dyecezyi", zaleny pod tym

wzgldem od Stolicy Apostolskiej. W danej ciwili obsadzone

mamy wszystkie katedry biskupie, z wyjtkiem sejneskiej.

Archidyecezy warszawsk zarzdza J. E. Arcybiskup ks.

Wincenty Teofil Chociak Popiel, mianowany arcybiskupem

warszawskim w dniu 15 marca 1883 roku i w dniu 10 czerwca

t. r. intronizowany. Biskupem-sufraganem w teje dyecezyi jest

J. E. ks. Kazimierz Ruszkiewicz, praat-dziekan kapituy katedral-

nej i proboszcz parafii w. Krzya. Na czele biskupstw stoj:

w dyecezyi kujawsko-kaliskiej J. E. ks. biskup Zdzitowiecki (sta-

nowisko biskupa-sufragana wakuje); w sandomierskiej— J.E.ks. bi-

skup Zwierowicz; w lubelskiej— J. E. ks. biskup Franciszek Jaczewf

ski; w pockiej—J. E. ks. biskup Apolinary Wnukowski, wiea
mianowany; w kieleckiej— J. E. ks. biskup Tomasz Kuliski. Dye-

cezy sejnesk administruje ks. praat Józef Antonowicz.
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Stosunek wadzy biskupiej do wadz centralnyci w pastwie*)

ustalony zosta uciwa komitetu do spraw Królestwa Polskiego,

Najwyej zatwierdzon w d. lomaja 1867 r., a polegajc na tern,

e wszystkie sprawy, wymagajce porozumienia si ze Stolic

Apostolsk, przechodziy przez utworzone w Petersburgu kole-

gium ductiowne, które albo je samo rozstrzygao, albo za pored-

nictwem prezydujcego przedstawiao Papieowi. Po otrzymaniu

kadej decyzyi Papiea, wszystkie bulle, odezwy, nauki, wogóle

akta, prezydujcy w kolegium winien przedstawi w oryginale mi-

nistrowi spraw wewntrznycti, który po przekonaniu si, e akta

te nie sprzeciwiaj si prawom obowizujcym, zezwala na ich

wykonanie. adne bulle, odezwy, lub inne akta nie maj mocy
obowizujcej, o ile nie byy w sposób powyszy otrzymane.

Te punkta zasadnicze utrzymay sw moc do czasów obec-

nych, z t jedynie rónic, e po zwiniciu w r. 1871-ym zarzdu
wyzna obcych w Królestwie Polskiem, sprawy powyej wymie-

nione przechodz"przez departament wyzna obcych przy mini-

steryum spraw wewntrznych w Petersburgu. Biskupów i sufra-

ganów nominuje rzd, po uprzedniem porozumieniu si ze Stolic

Apostolsk.

Przy kadej katedrze biskupiej istniej dwie instytucye po-

mocniczo-wykonawcze: kapitua i konsystorz. Kapitua skada si

z pewnej, oznaczonej etatem, liczby praatów i kanoników, stano-

wicych grono doradców oraz pomocników biskupa w zarzdzie

dyecezyi i w utrzymaniu w wietnoci suby Boej. Oprócz ka-

tedralnych istniej jeszcze kapituy kolegiackie przy kocioach

znaczniejszych, kolegiatami zwanych. Kocioów kolegiackich

mamy w Królestwie 5, mianowicie: w owiczu, w Zamociu,

w Putusku, w Opatowie i w Kaliszu. Kaphuy kolegiackie rz-

dz si swemi ustawami specyalnemi, dzielc pomidzy swych

czonków urzdy: prepozyta, archidyakona, kustosza i dziekana,

bd z wyboru, bd z prawa starszestwa wieku. Zadaniem

tych kapitu jest jedynie podniesienie wspaniaoci suby Boej
w kociele kolegiackim.

*) Wykad prawa administr. obowiz. w Królestwie Polskiem, przez d-ra Anto-

niego Okolskiego. Tom II, str. 453: „Organizacya kocielna".
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J. E. Arcybiskup Warszawski ks. Wincenty Teofil Cliociak Popiel.

Oprócz kapituy, przy kadym biskupie istnieje konsystorz,skJ

dajcy si z oficyala, sdziów-surogatów, asesorów, oraz z kan-

celaryi pod kierunkiem regensa. Konsystorz jest instytucy do-

radcz, a zarazem wykonawcz, zaatwia sprawy zdecydowane

przez biskupa, dotyczce administracyi kocielnej i sdownictwa
spraw duciownycli.
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Dyecezye dziel si na dekanaty. Liczba ich ogólna wynosi

85, lecz ilo ta dzieli si pomidzy dyecezye nierówncmiernie.

Gdy dyecezya lubelska posiada dekanatów 19, sandomierska i kie-

lecka maj ich po 8 tylko. Podzia dyecezyi na dekanaty wska-

zuje zarazem ich obszar i granice, przytaczamy wic nazwy deka-

natów w dyecezyach, z wyszczególnieniam liczby kocioów oraz

kapanów i wiernych w kadej dyecezyi.

Arcyhishupstwo loarszawskie dzieli si na dekanaty: warszaw-

ski, brzeziski, gostyski, grodziskie grójecki, kutnowski, czycki,

ódzki, owicki, nowomiski, radzymiski, rawski, skierniewicki, so-

chaczewski, ogóem dekanatów 14, kocioów parafialnych 283,

filialnych 54, kapanów 542, alumnów 1 14, zakonników 29, zakon-

nic 330, katolików 1,700,000.

Dyecezya lubelska posiada dekanaty: w gub. lubelskiej: nowo-
aleksandryjski, bigorajski, chemski, hrubieszowski, janowski, kra-

snystawski, lubartowski, lubelski, tomaszowski, zamoyski,— i w gub.

siedleckiej: bialski, garwoliski, konstantynowski, ukowski, ra-

dzyski, siedlecki, sokoowski, wgrowski i wlodawski; kocioów
parafialnych 231, kaplic 176, zakonników 9, kapanów 404, wier-

nych 1^ miliona.

W dyecezyi hujawsko-kalislciej jest dekanatów 13: czstochow-

ski, kaliski, kolski, koniski, aski, miechowski, noworadomski,_

piotrkowski, sieradzki, supecki, turecki, wieluski i wocawski.
Kocioów parafialnych 338, filialnych 37, klasztorów 30, kapa-

nów 506, alumnów 87, zakonników 48, zakonnic 42, wiernych

1,200,000.

Dekanaty dyecezyi sejneskiej s nastpujce: augustowski,

kalwaryjski, kolneski, omyski, mazowiecki, maryampolski, sej-

neski, suwalski, szczuczyski, wadysawowski i wokowyski.

Ogóem dekanatów 11, kocioów parafialnych 119, filialnych 23,

kaplic 100, kapanów 340, zakonników 8, zakonnic 8, katolików

okoo 700,000.

Biskupstwo sandomierskie dzieli si na dekanaty: sandomierski ,^

opatowski, iecki, kozienicki, radomski, opoczyski, konecki,

a w tych 8-iu dekanatach jest kocioów parafialnych 211, filial-

nych 24, kaplic 50, kapanów 281, zakonnic 32, katolików okoo
800,000.
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Pozostaje jeszcze hiskupstwo Icieleclcie z 8-iu dekanatami: kie-

leckim, jdrzejowskim, bdziskim, miechowskim, olkuskim, pi-

czowskim, stopnickim i woszczowskim. Kocioów parafialnych

jest w dyecezyi kieleckiej 232, kaplic 140, klasztorów 8, kapanów

317, zakonników 15, zakonnic 32, katolików okoo miliona.

Pod wzgldem liczby kocioów w kadej z dyecezyi, wzgld-

nie do liczby parafian, najlepiej si przedstawia dyecezya pocka,

w której przypada przecitnie po 3.300 wiernych na jeden koció
parafialny. Drugie miejsce zajmuje tu dyecezya kujawsko-kaliska

Koció katedralny w. Jana w Warszawie.
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{3,500 parafian na jeden koció), 3-cie— dyecezya sandomierska

(3,800) i kielecka (okoo 4,000). Dalej, w dyecezyi lubelskiej na

jeden koció przypada 5,400 wiernycli i w sejneskiej—5,900.

Najgorzej za pod tym wzgldem postawiona jest gub. warszaw-

ska, w której przecitna liczba parafian na jeden koció dociodzi

do 6,360 ludzi. Na tak nienormalne podwyszenie stosunku

wpywa sama Warszawa, w której przeciciowo na jeden koció
przypada po 28,600 wierny cti (15 kocioów parafialnyci i 10

filialnyci na 430,000 ludnoci katolickiej).

Przecitna liczba parafian na jeden koció w caym Króle-

stwie wyraa si w cyfrze 4 i pól tysica ludzi.

Dekanatami zarzdzaj ksia dziekani, wybierani z pomidzy
proboszczów waciwego dekanatu. Do dziekanów naley nad-

zór nad kocioami i ducliownymi w obrbie dekanatu, utrzyma-

nie karnoci kocielnej i t. d. Dziekani mianowani s na przed-

stawienie zwierzcinoci dyecezyalnej.

Parafii mamy w Królestwie ogóem 1,651. S one podzie-

lone pomidzy dekanaty tak, aeby na kady powiat przypada

jeden dekanat. Na czele parafii stoi proboszcz. Proboszczowie

podzieleni s na dwie klasy. Wedug etatu, ustanowionego w r.

1867-ym, proboszczów pierwszej klasy jest 47, drugiej 120. W po-

zostaych parafiacti s tylko administratorowie. Wikaryaty usta-

nowiono przy 817 probostwaci. Proboszczami mog by wy-

znaczani przez wadz wieck ductiowni, na skutek przedstawie-

nia zwierzchnoci dyecezyalnej, w ten sam sposób mianowani s
administratorowie parafii. Przenoszenie administratorów i wika-

ryuszów parafii w obrbie dyecezyi odbywa si moe z bezpo-

redniego rozporzdzenia wadz duchownych, za kadorazowem
zawiadomieniem o tem wadzy rzdowej.

Proboszczowie i administratorowie parafii s zarazem urzd-

nikami stanu cywilnego i prowadz ksigi ludnoci wyznania

rzymsko-katolickiego.

Na mocy ukazu z d. 14 (26) grudnia 1865 r. wszelki majtek

duchowiestwa rzymsko-katolickiego przeszed w zawiadywanie
i rozporzdzenie skarbu. Ukaz ten zapewni duchowiestwu utrzy-

manie etatowe. Podug tego etatu Arcybiskupowi warszawskie-

^Jiiu wyznaczono 6,000 rb, pensyi, biskupom dyecezyalnym 5,000 rb.
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Katedra pocka po odnowieniu.

biskupom sufraganom 900 rb., proboszczom I-ej klasy 500 rb., pro-

boszczom 2-giej klasy 400 rb., administratorom parafii 300 rb.,

wikaryuszom 150 rb., dziekanom dodatkowo po 150 rb. Wogóle

etat ten wynosi 790,000 rb. Na pokrycie wydatków na utrzyma-

nie duchowiestwa przeznaczono dochody z przejtych na rzecz

skarbu majtków poduchownych i kapitaów.

Fundusze na budow i utrzymanie kocioów, oraz zabu-

dowa plebanii skadaj si: 1) z oddzielnych na ten cel zapi-

sów, 2) z Yi pozostaoci po zmarych duchownych beneficyan-

tach i 3) ze skadek parafian dobrowolnych lub przymusowych.

Przymusowe nakadane s drog uchwa gminnych. W Warsza-

wie i wikszych miastach pewne zapomogi na budow i restaura-

racy kocioów daje si uzyskiwa z funduszu pokadnego, osi-

ganego ze sprzeday miejsc na mogiy na cmentarzach miejskich^

a znajdujcego si w rozporzdzeniu magistratu.
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Opiek nad caoci i dobrym stanem kocioów oraz zabu-

dowa parafialnycti peni ustanowione jeszcze w r. 1817-ym do-

zory kocielne, skadajce si z plebana, kolatora i trzecti waci-
cieli ziemskici, wybieranycti na lat 6 przez parafian. Kolator lub

jeden z czonków dozoru z wyboru przewodaiczy w dozorze.

W parafiach, w którycti prawo kolatoryi przeszo do rzdu, prze-

wodniczenie w dozorze oddane zostao wójtowi gminy lub soty-

sowi tej wsi, w której znajdowa si koció. Ustawa o zarzdzie

gubernialnym z r. 1866-go nadaa gubernatorom prawo mianowa-

nia czonków dozorów kocielnych.

Dozór kocielny ma prawo rozporzdza funduszami kociel-

nemi, bez odwoywania si do wadzy administracyjnej, gdy suma

kosztorysowa podejmowanych robót nie przenosi 300 rb. Gdy

kosztorys ten sum t przewysza, dozór zwraca si do naczelnika

powiatu o delegowanie na miejsce budowniczego powiatowego

'

i"ii lite'

Koció w. Aleksandra w Warszawie.

41
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do przejrzenia planów. Z opini budowniczego plany przesyane

s do rzdu gubernialnego dla zatwierdzenia. W szelisie rachunki

i sprawozdania z wydatkowanych funduszów dozór przesya na-

czelnikowi powiatu. Nadmieni wypada, e instytucya dozorów

kocielnych nie wszdzie dziaa z równ sprystoci. W wielu

parafiach cay ciar i troska o zachowanie w dobrym stanie ko-

cioów i cmentarzy spada cakowicie na barki kapana, admini-

stratorów parafii, czynno za prezesów i czonków dozorów po-

lega jedynie na formalnem traktowaniu sprawy. Dlatego moe
nie wszdzie Domy Boe s u nas utrzymane w stanie takim, w ja-

liim mogyby si znajdowa, wzgldnie do liczby wiernych w pa-

rafii i ich zamonoci.

Organizacya duchowiestwa zakonnego w Królestwie Pol-

skiem okrelona zostaa Ukazem Najwyszym z d. 8 listopada

1864 r. Podug tego ukazu wszystkie klasztory mskie i eskie,

w których przebywao mniej ni 8 osób stanu duchownego, zostay

zniesione. Duchownym, nalecym do skadu tych klasztorów,

pozwolono prowadzi nadal ycie zakonne w innych niezniesio-

nych klasztorach. Niezniesione klasztory podzielone zostay na eta-

towe i nieetatowe, te ostatnie za byy zwijane, gdy tylko w którym-
kolwiek z nich byo mniej ni 8 osób stanu duchownego. Zale-

no od prowincyaów zostaa zniesiona i klasztory oddane zo-

stay p)d zarzd zwierzchnoci dyecezyalnej.

Wedug wydanego przez „liibliotek dzie chrzeciaskich"

kalendarza dla kapanów, liczba osób stanu duchownego tej kate-

goryi wynosi w Królestwie: 1 16 zakonników i 361 zakonnic. Pra-

wo nowicyatu przysuguje wycznie zakonowi 00. Paulinów na

Jasnej Górze.

Koció prawosaw?iy.

Zasadaicze stosunki kocioa prawosawnego w Królestwie

Polskiem byy urzdzone przez postanowienie z d 24 lutego (8-go

marca) 1825-go r. i przepisy z d. 23 stycznia 1829 r.
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Koció w. Józefa Oblubieca (PP. Wizytek) w Warszawie.

Na mocy Ukazu Najwyszego z dn. i (13) maja 1875 r. wy-

znanie grecko-unickie zostao przylfjczone do prawosawnego,

wskutek czego eparchie warszawska prawosawna i cheJmj-ka grcc-

ko-unicka zostay poczone w jedn che]msko-"vsarszaw ^k. 2 a-
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rzdz ni obecnie arcybiskup chemski i warszawski wysoce prze-

wielebny Hieronim. Wikaryuszem eparchii jest biskup lubelski

Jewogij, stale rezydujcy w Chemie.

Zarzd poszczególnemi sprawami duchownemi kocioa pra-

wosawnego sprawuje konsystorz chemsko-warszawski, z siedzib

w Warszawie. Po za tern istnieje zarzd do spraw duchownych
w Chemie, z konsystorzem przy nim.

Z ogólnej liczby 442.000 wyznawców kocioa prawosaw-
nego, zamieszkaych w Królestwie Polskiem, najwicej przebywa

ich w guberniach: lubelskiej i siedleckiej. Gubernie te podzielone

s na okrgi, odpowiadajce naszym dekanatom, a na czele ka-
dego z nich stoi duchowny, zwany hagoczyunyj. Okrgów takich

w gub. lubelskiej jest 9; bigorajski, hrubieszowski I, hrubieszow-

ski II, Zamoyski, tomaszowski I, tomaszowski II, chemski I, chem-
ski II i lubelski. W okrgach tych s 163 parafie prawosawne,

mianowicie:

W hiigorajsMm: Ksiopol, Babice, Biszcza, Bigoraj, Górny

Potok, Zamch, Krzeszów, Korchów, Kulno, Lipiny, Luchów, Maj-

dan - Ksiopolski, Obsza, Róaniec, Sól, Sopot, Tarnogród,

Chmielek.

W hrubieszowsldm h Werbkowice, "Wiszniew, Horodo, Gró-

ddk-nadbuaski, Hrubieszów (2 par.), Wereszyn, Borodzica, Du-

bienka, Djakonów, Kopyów, Krylów, uków, Matcza, Mircze,

Modry, Moniatycze, lipcze, Strzyew, Terebin, Ubrodowice, Czer-

niczyn, Szychowice.

W lirubieszowsliim II: Grabowiec, Buno, Berecie, Hostynne,

Horyszów-ruski, Zawaów, Motodziatycze, Miczyn, Neledów, Pe-

resoowice, Podhorce, Sahry, widniki, Strzelce, Teraty,

Trzeszczany, Uchanie, Chyowice.

W zamoyslcim: Lipsk, Bortatycze, Horyszów polski, Zamo
(2 par.), Zojce, Kosobudy, Krasnobród, abuki, Potoczek, Sitno,

Skierbieszów, Sulmice, Siedliska, Suchowola, Terespol, Topolcza,

Szczebrzeszyn.

W tomaszowsldm, I: Kltwa, Gradosawice, Dub, Komarów,
ozinice, Pieniany, Perespa, Przeorsk, Sniatycze, Tarnawatka,

Tomaszów, Typin, Chodywace, Czartowiec, Czeniki, Szlaty.
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W ioviaszowsldm, II: Wakijów, Telatyn, Witków, Houbi,
Dohob}xzów, Zerniki, Zulice, aszczów, Nabro, Nowosióki,

Oszczów, Pawowice, Poradów, Poturzyn, Stare sioo, Tyszowce.

V^^ chemskim I: Kolemczyce, Berdyszcze, Wojsawice, Husynne,

mud, Kamie, Kiesztów, Leszczany, ukówek, Pawanice, Po-

boowice, Rostoka, Ruda, Sawin, wiere, Serebryszcze, Turowi-

ec, Czerniejów, Czuczyce.

W cheimsTttm II: Tarnów, Bezek, Bussówno, Deputycze, Ka-

nie, Kalin, Mogilnica, Olchcwiec, Pawów, Rakoupy, Sielec,

Swierszczów, bpas, Syczyn, Siedliszcze, Cyców, Cliutcza.

W hibelsldm: Rejowiec, Lublin (2 par.), Nowoaleksandrya,

Janów, Otrocz, Branew, Lubartów, Drutów, Krasnostaw, Bo-
cza, Zdanne, Zulin, Kroniczyn, Krupe, opiennik, Orów, St-

yca, Turobin,

Ogóem 163 parafie na 250,000 ludnoci prawosawnej tej gu-

bernii, czyli na jedn wityni prawosawn przypada tu 1,500

wyznawców.

Koció w. Floryana na Pradze.
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W gub. siedleckiej istnieje 115 parafii prawosawnych, podzie-

lonych na 7 okrgów.
W okrgu huilslcim /s parafie: Biaa (2 par.), Woskrzenica, Gor-

bów, Djbrzy. Dokudów, Kijowiec, Korczówka, Kosteniewicze,

Koszoy, omazy, ukowce, Ortel-królewski, Ortel-ksicy, Pi-

szczac, Rossosz, Cicibór.

W hiaWkim II: Hanna, Holeszów, Dobratycze, Diugobrody,

Zablocie, Kobylany nadbune, Kode, Kopyto w, Koroszczyn, Ko-

stomoty, Pooski, Sawatycze, Terespol, Choroszczyn, Jabloczno.

W wodawsTcim I. Wereszczyn, Wola Wereszczyska, Woda-
wa, Woosko wola, Wytyczne, Hask, Zberee, Kolecliowice, Ko-

sty, Lej no, Orcliówek, Ostrów, Róanka, Sobibór, Sosnowica,

Uirusk, Ucimów.

W lo^odawsJcifn II. Wisznica, H sowno, Hola, Horodyszcze,

HDrostyta, Ziszczynka, Kodaaiec, Lube, Motwica, Opole, Par-

czew, Polubicze, Rozwadówka.

W lionstanti/Jtowslcim: Bubel, Witulin, Gnojno, Gród, Klonow-

nica, Konstantynów, Kornica, Kryczew, osice, yso w, Maka-

rówka, Mostów, Mszanna, Neple, Nosów, Pratulin, Proclienki,

Rokitno, Iwory, Ctiopków, Ciotycze, Janów.

W radzysldm: Bezwola, Witoro, Wohy, G, Duga, Dre-

lów, Kolembrody, Midzyrzec nowy, Midzyrzec stary, Paszeki,

Przegaliny, Radzy, Radcze, Rudno, Russkowola, Szostka, Jabo.
^siedleckim: Houbi, Horo Jek, Grodzisk, Drohiczyn, uków,

Rogów, Seroczyn, Sokoów, Siedlce, Czekanów, Czoomyje, bzko-

py, Wgrów.
Liczba parafian w kadej z tych miejscowoci jest róna i wy-

nosi od 156 dusz (Drohiczyn) do 3,000 z gór (Biaa, Zablocie).

Przecitnie wypada na parafi po 1,200 dusz.

W gub. siedleckiej znajduj si poza tem klasztory: w Lenie,

w pow. konstantynowskim eski I-ej klasy, a przy klasztorze

szkoa na 75 uczniów i uczennic i ochrona na 40 dzieci. Pustelnia

w Wirowie w pow. sokoowskim, z kilku szkoami we wsiach s-

siednich, mianowicie: w Wirowie na 30 uczniów, w Mooewie
na 20 i w Mogilnicy na 20, oraz klasztor mski I-ej klasy w Ja-

becznie, w pow. bialskim.
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Dalej urzd l)agoczynnego istnieje jeszcze na okrg suwalski,

w którym; oprócz soboru w Suwakach, istniej parafie: w Augu-

stowie, Balla-Cerkwi, Hoynce, Kalwaryi, Kibartach, abniach,

Lipsku, Maryampolu, Perstunce, Rygaowiei Sopokiniach. W t} m-

e okrgu znajduje si klasztor eski Terliski. Wszystkie gubernie

pozostae, posiadajce po jednym soborze w kadem z miast gu-

bernialnych, oraz cerkwie filialne i pukowe, dziel si na i-y, 2-gi

i 3-ci okrgi warszawskie.

W Warszawie istnieje: sobór katedralny S-tej Trójcy i 26

cerkwi wikszyci i mniej szyci.

Koció ewajtgielicki.

Koció ewangielickoaugsburski w Królestwie Polskiem liczy

z gór 400,000 wyznawców. Podzieleni s oni na 4 dyecezye:

warszawsk, piotrkowsk, kalisk i pock. W dyecezyaci ych
jest 66 kocioów parafialnych i 37 filialnych.

W dyecezyi warszawskiej parafie: Warszawa, Kamie, o-
wicz z fil. Kutno, Lublin z fil. Koska Woa, Nowy Dwór, Pilica

(pod Wark), Radom i filiay Jawor i Kozienice, Radzymin, Rawa
i fil. Bdów, Stara Iwiczna (pod Piasecznem), Wgrów i fil. Ja-

dole, Wiskitki, yrardów i fil. Korolew.

W dyecezyi piotrkowskiej: Piotrków i fil. Czstochowa i Ka-

mocin, Bechatów i fit. Todzienice, Brzeziny, Kielce i filiay Pi-

lica i Dbrowa, Kleszczów (pod Noworadomskiem) i fil. D/iejrula,

K^onstantynów pod odzi i fil. Poddbice, Aleksandrów (czycki)

i fil. Huta Bardziska, ód (2 parafie), Nowosolna (pod odzi),
Ozorków i fil. czyca, Pabianice, Tomaszów Rawski i Zgierz.

W kaliskiej: Babiak, Chodecz, Dbie, Kalisz, Turek i fil. Koo,
Konin i fil. Malaki, Grodziec, Prauchy, Przedecz, Sobieski, Sta-

wiszyn i fil. Józefów, Sompolno, Wadysawów, Wielu i fil. Pasz-

ki, Zagurów i fil. Pyzdry, Zduska Wola i fil. ask.
W dyecezyi pockiej: Gbin, Gostynin, Iów (pow. sochaczew-

ski). Lipno, Rypin, Ossówka, Nieszawa, Nowawie, Pock i fil.

Dobrzy, Przasnysz i fil. Mawa, Sierpc, Wocawek, Wyszogród
i fil. Posk i Secymin, Godlewo i fil. Preny, Papro Dua, oma
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Koció w. Augustyna w Warszawie.

i fil. Szczuczyn, iMaryampol i fil. Kalwarya, Wikowyszki i Sereje,

Putusk i fil. Nasielsk, Suwaki i fil. Augustów i Sejny, Szaki i fil.

Sudargi, Wierzboów i fil. Wadysawów, Wiajny i fil. Wi-
sztyniec.
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Zarzd kocioa ewangielicko-augsburskiego oparty jest na

ustawie z r. 1849 -go. Na czele zarzdu stoi konsystorz, zoony:

1) z prezesa wieckiego, 2) z duciownego wiceprezesa, który jest

zarazem superintendentem generalnym, 3) z dwóci czonków
wieckici i 4) z dwócti ductiownycli czonków, w^ybranycti z po-

ród pastorów kraju. Obecnie prezesem konsystorza jest inynier

genera Burmann. Stanowisko superintendenta generalnego wa-

kuje od czasu mierci , p. Karola Gustawa Manitiusa, zmarego

w roku biecym
Ludno ewangielicka rekrutuje si przewanie z Niemców,

którzy jednak osiedli w kraju od kilku pokole i w znacznej czyci

zasymilowali si z ludnoci miejscow, zwaszcza w miastaci.

Oprócz tego jest wiele rodzin w gub. pockiej, kaliskiej, suwalskiej

i omyskiej, rdzennie polskici, które przyjy reformacy ju
w XVI-ym wieku.

Najludniejsze parafie s: w odzi w, Jana (40,000) i w.
Trójcy (30,000), Kamie, Ctiem (20,000), Warszawa (18,000),

Pabianice (12,000), Lublin (12,000), Tomaszów (10,000), Zgierz

(9,000).

Ustrój kocioa ewangielicko reformowanego jest oparty na

tych samyci zasadaci, co wyznania poprzednie. Na czele ko-

cioa stoi tak samo konsystorz. Prezesem jego jest obecnie r. st.

Wilhelm Gsiorowski, wiceprezesem, a zarazem superintendentem

generalnym, pastor August Diehl.

Parafie rzdzone s przez kolegia kocielne, którym przewod-

niczy pastor danej parafii. Koció ewangielicko-reformowany

ma okoo 15,000 wyznawców w Królestwie, grupujcych si
w parafiach: Warszawa, Zelów (gub. piotrkowska), ychlin (gub.

kaliska), Sielce (gub. kielecka), bereje (gub. suwalska) i filiaach:

Lublin, yrardów, Kuców (gub. piotrkowska). Stara Iwiczna (gub.

warszawska), ód.

Wyznanie ydowskie,

W Warszawie, liczcej przeszo 200,000 ydów, niema od lat

trzydziestu kilku gównego rabina. Nominalnie peni te obowizki
42
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kolejno co miesic jeden z 12 rabinów starszych, oprócz których

jest kilku modszych. Rabinów tych mianuje zarzd gminy, zo-

ony z 14 czonków, obieranych co trzy lata. Wyborcami s
osoby, opacajce 15 rb. ub wicej t. zw. etatu rocznego. Etat

Koció WW. witych w Warszawie.
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ukada si w zarzdzie raz na trzy lata. Zarzd przy pomocy ko-

misyi oznacza, ile kady ma paci, obowizujc do tego tylko lu-

dzi zamoniejszych; wysoko etatu wahia si miedzy (2) dwoma
a piciuset (500) rublami rocznie od osoby, a raczej rodziny.

Do rabinów, bdcych zarazem urzdnikami stanu cywilnego,

ydzi udaj si po metryki, akty lubne i zejcia oraz po rozwody.

Rabini bywaj take sdziami w sprawach pieninych, o ile stro-

ny zwracaj si do nich po wyrok, lub gdy jedna strona da spra-

wiedliwoci, a druga przyjmuje wezwanie, ustnie owiadczone
przez „wonego", zwanego „szamesem".

Pensy paci zarzd gminy. Kwalifikacy na rabina otrzy-

muje si zwykle od jednego wybitnego lub kilku innych rabinów

po zbadaniu biegoci kandydata w naukach talmudyczno-rabi-

nicznych.

Postpowi ydzi maj synagog przy ul. Tomackiej, wyró-
niajc si porzdkiem zewntrznym i tem, e kaznodzieja uywa
jzyka polskiego, a nie argonu. Wiksze co do rozmiarów bó-
nice mieszcz si na Prad-ie, za elazn Bram i przy ul. Twar-

dej „imienia Noyka", oraz przy ul. S-to Jerskiej, zw. „Jeszurun".

Pozostae prawie wszystkie stanowi wasno prywatn. Wsz-
dzie paci si za „miejsce", które te kady ma zwykle wyzna-

czone. Chasydzi maj swoje t. zw. „izby" i drobne „izdebki"

w wynajtych lokalach, gdzie schodz si na modlitwy zwolennicy

danego tylko „cadyka". Najwicej „izb" ma cadyk z Góry Kal-

waryi, dalej maj swoje „izby" w Warszawie cadykowie z Ra-

dzymina, Grodziska i wielu innych miast z Królestwa, a nawet

z Cesarstwa.

W „izbach" niema miejsc staych, ani awek z pulpitami; tam

te pac skadki, najczciej miesiczne. Znaczny dochód maj
izby i bóniczki.z „licytacyi", urzdzanych w sobot i wita; pe-

wne bowiem honory bóniczne sprzedaje si za kadym razem

wicej dajcemu, przyczem „szames" urzdza gon, formaln

licytary w bónicy. Przewanie te bónice stanowi przedsie-

bierstwo prywatne jednostki, zwanej „Gabe". Modlitwy odpra-

wia osoba prywatna, nieduchowna, odznaczajca si pewnemi

zdolnociami piewaczemi. Ludzie ci s czsto dobrze patni. Na-

zywa si „chazen", w synagodze postpowej ^kantor". Chasydzi
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nie maj takich specjalistów; u nich te nikt nie wygasza kaza,

co czyni w zwykej bónicy rabin lub prywatny „magid".

Na prowincyi organizacya niewiele si róni od warszaw-

skiej. Tam jest zwykle jeden rabin gówny, zwany ,.ruw", ma-

jcy jednego^ub .wicej pomocników; pomocnik nazywa si „da-

jen", bdc równie rabinem.*)

^.l^^p^...

i

*) Dane o organizacyi wyznania ydowskiego opracowa p. Jerzy Ohrenstein.



SZKOLNICTWO I OWIATA.

^tan szkolnictwa w Królestwie Polskiem, a zwaszcza szkolni-

^ ctwa ludowego, nie doczeka si jeszcze u nas swego badacza.

Zakres naszycti wiodomoci w tej dziedzinie ycia spoecznego

jest te nad wyraz skipy. Wiemy tylko tyle, e nisze szkolni-

ctwo znajduje si w stanie poprostu opakanym, a skada si na to

zarówno maa ilo szkó, jak i wiele innyci wanyci czynników.

Najciarakterystyczniejszym objawem upadku szkolnictwa

w naszym kraju jest stae zmniejszanie si odsetka dzieci, ucz-

szczajcych do szkó. Wedug oblicze urzdowych *) stan szkol-

nictwa wiejskiego w Królestwie Polskiem przedstawia si w roku

1899 jak nastpuje:

szkó gminnych byo 1,510

szkó wioskowych 1.178

razem 2,688

Wobec 7,617,471 dusz ludnoci wiejskiej wypadaa zatem je-

dna szkoa na 2,930 mieszkaców. Tymczasem w roku np. 1873

na 5,273,136 ludnoci wiejskiej byo 2,090 szkó ludowych, czyli

e jedna szkoa wypadaa na 2,523 mieszkaców. W szkoach

tych byo w r. 1899 uczniów 131,500, zaledwie o 20,000 wicej,

ni przed laty 26, czyli e w r. 1873 ^^ i<^o ludnoci przypadao

2 uczniów, a w r. 1899 ^^ 100 ludnoci przypadao ju tylko

1,7 ucznia.

*; „Warsz. Dniew.", r. 1902, Nr. 225 i 226.
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Ale spróbujmy rozejrze sie nieco dokadniej w ostatnim okre-

sie naszego szkolnictwa, aby przej nastpnie do scharakteryzo-

wania jego stanu obecnego.

Funkcyonujca obecnie organizacya szkolnictwa ludowego

w Królestwie Polskiem zaprowadzona zostaa moc Najwyszego
Reskryptu z d. 30 sierpnia (1 1 wrzenia) 1864 r. do namiestnika

lir. Berga. Reskrypt ten opiera si na zasadach, proponowanych
przez Milutina, przewidywa zatem tak organizacy szkó ludo-

wych, w których wszystkie przedmioty wykadane byyby w j-
zyku, uywanym przez wikszo ludnoci danej gminy. Szkoy
takie zaoono wówczas w wielu gminach, W r. 1865 otrzymali

nauczyciele nakaz uczenia dzieci, obok innych przedmiotów, jzyka

rosyjskiego. W tym samym czasie zaczto drukowa ksiki pol-

skie dla szkó czcionkami rosyjskiemi, inowacya jednak nie przy-

ja si i wobec tego poprzestano na wydrukowaniu tylko kilku

takich ksiek. W lutym 1866 r. zaprowadzono w koresponden-

cyi z nauczycielami jzyk rosyjski. Jzyk wykadowy nie móg
jednak jeszcze przez czas pewien zosta ustalony, gdy ogó nau-

czycieli nie umia po rosyjsku. Dopiero z pozakadanych w r.

1866 seminaryów nauczycielskich zaczli wychodzi od r. 1869

nauczyciele, posiadajcy znajomo jzyka rosyjskiego w stopniu

dostatecznym, i od d. 1 (13) stycznia 1872 r. w szkoach wiejskich

pocztkowych wprowadzono obowizkowy wykad rosyjski.

Organizacya szkolnictwa w Królestwie Polskiem opiera si

obecnie na zasadach nastpujcych. Kierownictwo ogólne spoczy-

wa w rkach naczelników gubernialnych dyrekcyi naukowych,

inspektora szkó m. Warszawy oraz inspektorów szkó ludowych.

Pewien, acz bardzo nieznaczny, udzia w opiece nad szkoami lu

dowemi pozostawiony zosta gminom i gromadom wiejskim.

Szkoy wiejskie dziel si na— gminne, zaoone dla jednej lub

paru gmin, oraz—wioskowe, przeznaczone dla jednej tylko wsi

Pierwsze pozostawa maj pod opiek wójta i awników, drugie

mi za opiekuj si sotysi pod kierownictwem wójta. Zebrania

gminne i wioskowe' maj prawo wybiera specyalnych opiekunów

dla jednej lub odrazu kilku szkó, mog oni jednak peni swe

czynnoci dopiero po uzyskaniu zatwierdzenia naczelnika dyrekcyi.

Obowizki wójtów i sotysów w stosunku do szkó, znajdujcych
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si w obrbie podwadnej im jednostki administracyjnej, polegaj:

na nadzorowaniu nauczycieli, czy wykonywaj sumiennie swe

obowizki, na ciganiu optat, wyznaczonych na utrzymanie szkó,

dalej na wydatkowaniu tychi sum stosownie do icli przeznaczenia,

i wreszcie na przedstawianiu zebraniom gminnym potrzeb szkol-

nyci.

Wedug przyjtej zasady wszystkie wydatki na utrzymanie

szkó obciaj cakowicie ludno miejscow. W razie jednak,

jeli gmina lub gromada wiejska przy zaoeniu nowej szkoy lu-

dowej zobowie si do ponoszenia poowy wydatków na pensy

dla nauczyciela i na drobne wydatki szkolne, ma ona pra\\ o wy-

stpi z podaniem o wzicie na skarb, w przecigu pierwszyci lat

dziesiciu, obowizku pacenia drugiej poc-wy pcnsyi i drobnyci

wydatków. Prócz tego gromady gminne i wioskowe maj prawo

czyni starania o zapomog ze skarbu lub z funduszów spccyalnycti

na budow lub gruntowne odnowienie budynków szkolny ci.

Udzia ludnoci miejskiej w opiece nad szkoami elementar-

nemi po miastaci jest znacznie bardziej ograniczony i zaley ca-

kowicie od przedstawicieli administracyi szkolnej. Do narad

w sprawie szkolnictwa ludno miejska powoywana jest, wtdlug

ustaw, tylko „w miar monoci", co w prakiyce równa si zeru.

Opiekunowie szkóki po miastach równie nie s w}bierani przez

ludno, ale mianowani przez naczelników dyrekcyi. Szkoy ele-

mentarne po miastach s tak samo, jak i wiejskie, utrzymywane
z opaty t. zw. skadek szkolnych.

Mieszkacy wsi i miast, rónicy si od ogóu ludnoci jzy-

kiem lub religi, mog zakada szkoy osobne. Istniej zaiem^

niezalenie od szkó ogólnych, „kantoraty" dla ewangelików
i „chedery" dla ydów. Te gminy wyznaniowe maj równie
prawo prosi o dziesicioletni zapomog rzdow.

Nauczycielami i nauczycielkami szkó ludowych mog by
osoby wszelkich stanów i wyzna, w okolicach jednak, zamiesz-

kanych czciowo przez ludno prawosawn, tylko osoby pra-

wosawne. Mianowanie nauczycieli i nauczycielek zaley bezpo-

rednio od naczelników dyrekcyi, od których uznania zaley rów-
nie i udzielanie dymisyi.
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Wszystkie szkoy elementarne w Królestwie Polskiem dziel

si na jednoklasowe i dwuklasowe. Wykad w szkoacti odbywa
si w jzyku rosyjskim z wyjtkiem tylko religii i jzyka ojczystego

uczniów. Dzieci ucz si: czytania i pisania po rosyjsku, gtów-

nyci dziaa arytmetycznyci i kaligrafii, oraz pocztków kate-

ciizmu i czytania w jzyku ojczystym. Nauka czytania i pisania

po polsku, wedug brzmienia ustaw, moe by, na danie gromad
wiejskich zaprowadzona w szkoacti i w tyci okolicaci, gdzie

jzyk polski jest jzykiem ojczystym ludnoci. Ponadto dziew-

czta ucz si w szkoacti robót rcznycti, a na danie gromad
gminnyci dzieci mog si w wolnycli ciwilacti uczy piewu.

W klasach wyszych (drugich) dzieci ucz si w dalszym

cigu czyta i pisa po rosyjsku oraz w jzyku ojczystym, a take
arytmetyki. Prócz tego udzielane by maj dzieciom wiadomoci
praktyczne z dziedziny przyrody, rolnictwa i t. p.

Zaznaczy naley, e wykad religii we wszystkich prawie

szkoach prowadz nauczyciele wieccy. W r. 1891 na 2,863

szkoy elementarne wiejskie i miejskie zaledwie w 154 wykadali

religi ksia. Na skutek stara gen.-gub. Hurki wadze wysze
uznay szkodliwo tego stanu rzeczy i w d. 16 (29) marca 1892 r.

zapado zatwierdzone Najwyej postanowienie komitetu mini-

strów, którego moc gromadom gminnym nadane zostao prawo

wszczynania stara o mianowanie ksiy miejscowych nauczy-^

cielami religii. W cigu lat czterech od wydania tego postano-

wienia zaledwie 94 gminy przesay wadzom odpowiednie

podania.

Utrzymanie szkó, jak to zaznaczylimy powyej, ley prawie

cakowicie na barkach gmin wiejskich i miejskich. W roku np.

1896 ponosiy one 95,87o wszystkich wydatków szkolnych. Po-

mimo to w ogólnej sumie budetów gminnych wydatki na owiat
nie graj duej roli. Wedug danych centralnego komitetu staty-

stycznego ogólna suma wydatków gminnych w Król. Polskiem

wyniosa w r. 1894 rubli 3,643,278, po wyczeniu za wydatków,

cile zwizanych z rolnictwem,— rb. 3,569,766. Z sumy tej wy-

datkowano na szkoy tylko rb. 692,176, co stanowi i97o-

Przechodzc teraz do cyfrowych danych o iloci szkó i ucz-

niów w Królestwie Polskiem, musimy na wstpie dla porównania
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przytoczy odpowiednie dane z pierwszych lat ostatniego okresu

naszego szkolnictwa *).

1872 r.

3,152

. 158,133

. 101,663

Ilo szkó .

Ilo uczniów .

a) chopców
b) dziewczt

1873 r.
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Dzieci szlachty . . .
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Politeclinika w Warszawie.

mianowicie w gub. warszawskiej 2, omyskiej 3, piotrkowskiej 4,

suwalskiej 12 oraz lubelskiej i siedleckiej po 94. Natomiast ogólny

stan szkolnictwa przedstawia siQ porównawczo, jak nastpuje:

liczba ludnoci w Królestwie od roku 1884 do r. 1898 wzrosa
z 7,960,804 dusz do 9,455,943 dusz, a liczba szkó w tym samym
czasie z 3,684 spada do 3,646, czyli e ilo szkó w tym okresie

nietylko nie podniosa si, ale owszem o 20^ zmniejszya si, bez

wzgldu na podniesienie si o 19,^ liczby ludnoci.

W memorandum, opracowanem przed kilku laty przez gów-
nego redaktora komitetu statystycznego, prof. Simonienk, za-

mieszczona zostaa wiadomo, e w cigu okresu dwudziestolet-

niego, od r. 1874 do 1894, ilo uczcyci si w Królestwie zma-

laa w miastach z 31 do 27 na tysic mieszkaców, a po wsiaci

z 21 do 19.

W gminach wiejskich caego kraju byo w r. 1899 — 993,000

dzieci w wieku szkolnym; z nich uczszczao do szkó 177,000

uczniów i uczennic, czyli 1 7^ ogóu dzieci.

Zaznaczy warto na tem miejscu, e w tym samym czasie

w Galicyi na póósma zaledwie miliona mieszkaców naliczono

milion dzieci w wieku szkolnym, a z liczby tej uczszczao do

szkó 900,000 dzieci, czyli 90^. W Czechach za na 1,124,325

dzieci w wieku szkolnym tylko 3,959 dzieci nie pobierao nauki.
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Osobno sów kilka naley si Warszawie. Posiadamy tu dane,

odnoszce si do r. 1904 *).

W roku tym Warszawa posiadaa szkó elementarnyci na

koszcie miasta: 15 dwuklasowychi i 137 jednoklasowycti, nadto 5

dwuklasowycti ydowskici i 16 jednoklasowycti ydowbkicti, je-

dn jednoklasow cerkiewn, dalej oparte na takim samym pro-

gramie: jedn czteroklasow, dwie trzyklasowe, dwie dwuklasowe

i 9 jednoklasowych ewangelickich, jedn szko dw^uklasow Tow.
Dobroczynnoci, dwie jednoklasowe Tow. przeciwebraczego

(z fundacyi Makowskiego i ks. Siemca) i trzy szkoy jednoklasowe

instytucyjne: bankow, sdu wojennego okrgowego i policyjn,

czyli ogóem szkó pocztkowycli 187, a klas 217. Liczc 50

dzieci na klas, w szkoacli tych znale moe pomieszczenie

10,850 dzieci, o ileby naturalnie wszystkie klasy posiaday kom-

plet uczniów.

Oprócz tego jest 18 szkó prywatnych z takim samym pro-

gramem, jak w szkoach miejskich. Z nich 16 utrzymywanych

jest przez osoby wyznania katolickiego i 2 przez osoby prawosaw-
ne. Szkoy te s patne. Ilo uczniów nie przekracza w nich 600.

Stosownie do obliczenia powyszego w szkoach elementar-

nych w Warszawie znajdowa si moe 11,450 dzieci, co w ze-

stawieniu z ludnoci miasta, która 1 stycznia 1904 r. wynosia

771,382 mieszkaców, daje 15 na 1,000, czyli 1,5 procent. Jest

to procent znacznie niszy nawet od przecitnego dla caego
Królestwa.

Dla pewnego zagodzenia obrazu doda naley, i niezalenie

od szkó elementarnych istniej jeszcze w Warszawie szkoy rze-

mielnicze niedzielne i chedery ydowskie. Zakady te jednak nie

odpowiadaj nawet jednokasowej szkole elementarnej i nie daj
skutkiem tego adnych ulg przy powinnoci wojskowej **).

Szkó niedzielnych, funkcyonujcych jedynie w niedziel

posiada Warszawa 52, a mianowicie: 4 czteroklasowe, 5 trzykla-

sowych, 16 dwuklasowych, 26 jednoklasowych i 1 jednoklasow
rzenicz. Liczc po 50 chopców na klas, mona otrzyma
liczb 2,600 uczniów.

^) A. Suligowski: „Szkoy pocztkowe w Warszawie."
''*) Z wyjtkiem 4-klas. rzem.-niedzielnych, które daj ulg 3-go rzdu.
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Chederów ydowskich w roku szkolnym 1903/1904 liczono

w miecie 264, a przyjmujc po 50 na cheder, dojdziemy do liczby

13,200 dzieci. Ponadto gmina ydowska utrzymuje szkoy reli-

gijne, zwane Talmud Tora, i tych jest 7 z 20 oddziaami, a liczba

uczcych si dochodzi do 1,010.

Dzieci w wieku szkolnym, od lat 7 do 14, podczas spisu w r.

1882 byo w Warszawie 12|^ ogóu ludnoci. Jeli przyjmiemy

ten odsetek za normalny, w takim razie Warszawa posiada obec

nie dzieci w wieku szkolnym 96,412. Z tego cz pit odliczy-

by mona na klasy zamoniejsze, które ksztac swe dzieci w domu
lub w szkoach rednich. Pozostanie wtedy jeszcze 77,130 dzieci

warstw biedniejszych, dla których szkoy elementarne s potrzebne.

Jeli za potrcimy dzieci, uczszczajce do chederów oraz szkó

niedzielnych,, pozostanie nam jeszcze 48,870 dzieci, które w braku

szkó rosn musz samopas, bez najmniejszego wyksztacenia,

Uniwersytet w Warszawie.
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procent bowiem biednych dzieci, pobierajcych nauk prywatnie,

jest bardzo nieznaczny.

Ilo nauczycieh w szkoach elementarnych miejskich i pry-

watnych wynosia 278 osób. W tej liczbie byo 148 osób wy-
znania katoUckiego, 95 prawosawnego, 23 ydowskiego i 1 2 ewan-

gelickiego.

Wszystkie szkoy elementarne w Warszawie mieszcz sie do-

tychczas w lokalach wynajmowanych, przewanie niehygienicz-

nych i wogóle zupenie nieodpowiednich. Dopiero w sierpniu

r. 1904 magistrat przystpi do budowy kosztem 400 tys; rb. na

Pradze specyalnego gmachu, który ma zmieci lokale dla kilku-

dziesiciu szkó.

Bezporednim wynikiem tego fatalnego stanu szkolnictwa

w Królestwie Poiskiem jest olbrzymi procent analfabetów. We-
dug statystyki urzdowej, wród rekrutów, powoywanych do

wojska z Królestwa, w r. 1876 byo 82,5^ analfabetów, w r. 1886

—

83, 1 %^ w r. 1 896— 76,9?ó. Procent ten nawet w wielkich miastach,

bdcych z natury rzeczy ogniskiem owiaty, jest ogromny. W War-

szawie w r. 1904 liczono analfabetów ród mczyzn 42^, wród
kobiet 56^. W odzi stosunki pod tym wzgldem byy znacznie

gorsze, statystyka wykazaa analfabetów 557o wród mczyzn
i 66*^/^ wród kobiet.

Zaznaczmy zaraz, e np. w Czechach ju w r. 1890 byo
analfabetów powyej 6 lat wieku na 100 tylko 4,7o7o-

W cisym zwizku ze szkolnictwem ludowem s seminarya

nauczycielskie. Królestwo Polskie posiada ich dziewi: w War-

szawie, Siennicy, Solcu, Jdrzejowie, czycy, Wymylinie, Wej-

werah. Biaej i Chemie. Wszystkie te seminarya s trzyklasowe.

W r. 1896 byo w nich 643 uczniów, ukoczyo kurs cakowity

142 wychowaców. Utrzymanie ich kosztowao skarb 108.516 rb

Z liczby tych dziewiciu seminaryów dwa ostatnie, t. j. bialskie

i chemskie, przyjmuj tylko wychowaców wyznania prawosaw-
nego, seminaryum za w Wejwerach przeznaczone jest dla Litwi-

nów, majcych póniej peni obowizki nauczycielskie wród lud-

noci litewskiej pónocnych powiatów gub. suwalskiej.

Szkoy rednie w Królestwie Poiskiem dziel si na rzdowe
i prywatne. Do rzdowych nale: gimnazya i progimnazya kia-
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Instytut guclioniemj^cli i ociemniaych w Warszawie.

syczne oraz szkoy realne. Gimnazyów mamy: 7 w Warszawie,

2 w odzi, po jednem w pozostaych 9-ciu miastaci gubernial-

nycli oraz w Cliemie, Biaej i Maryampolu,—razem zatem 21.

Progimnazya istniej: w Warszawie (2), oraz w Putusku, Piczo-
wie, Sandomierzu, Zamociu i Hrubieszowie.

Szkoy realne 7-klasowe mamy trzy: w Warszawie, Kaliszu

i Sosnowcu (zaoona i utrzymywana dotyciczas z funduszów

przemysowca Dietla).

Liczba tycli szkó rednicti od lat 30-tu prawie nie ulega zmia-

nie, a tymczasem ludno kraju w tym samym okresie czasu nie-

mal si^ podwoia, to te brak szkó rednici mocno daje si od-

czuwa. Dla przykadu przytaczamy dane odpowiednie z gub.

kieleckiej. W r. 1867, t. j. w czasie utworzenia dzisiejszej gu-

bernii kieleckiej, na ogóln liczb mieszkaców 469,619 istniay

dwa gimnazya, w Kielcach i Piczowie, liczce razem 681 ucz-

niów; w r. 1900 ludno gubernii wynosia 955,731, a rednich

zakadów naukowych byo równie dwa: gimnazyum w Kielcach

i progimnazyum w Piczowie, i w nich 723 uczniów; a zatem

w r. 1867 na 1,000 mieszkaców przypadao 1,5 uczniów rednich

zakadów naukowych, w r. 1900 ju tylko 0,65, czyli dwa razy

mniej.
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Wobec dotkliwego braku szkó rednich w Królestwie, ini-

cjatywa prywatna znalaza tu wdziczny bardzo teren. T drog
powstay w ostatnich latach w Warszawie nastpujce szkoy pry-

watne z prawami rzdowemi: jedno gimnazym 8-klasowe oraz

trzy szkoy realne 7-klasowe, dalej trzy szkoy handlowe 7-klasowe

i trzy takie szkoy 3-klasowe. Ponadto Warszawa posiada trzy

prywatne szkoy rednie techniczne, cztery ogólnoksztacce 6-kla-

sowe, jedn 5-klasow i jedn 4-klasow oraz kilkanacie specjal-

nych szkó faciowvch.

Dla dziewczt istniej w Warszawie w zakresie wyksztace-

nia redniego szkoy nastpujce: instytut Maryjski, cztery gimna-

zya i jedno progimnazyum, oraz szkoy prywatne: 4 pensye sied-

mioklasowe, 23 szecioklasowe, 14 czteroklasowych oraz 7-kIa-

sowa szkoa handlowa i cztery t. zw. kursy handlowe. Poza tern

istnieje w Warszawie kilkadziesit najrozmaitszych szkó specyal-

nych. Poza Warszaw gimnazya eskie istniej we wszystkich

miastach gubernianych oraz w odzi.

Inicyatywa prywatna przy zakadaniu szkó rednich ode-

graa dua rol i na prowincyi. W cigu okresu od r. 1897 do 1904

powstay 7-klasowe szkoy handlowe z prawami rzdowemi:

w odzi, Zgierzu, Wocawku, Bdzinie, Radomiu, Kaliszu, To-

maszowie Rawskim, Kielcach i Lublinie. Pomimo wielkich

opat wpisowych wszystkie te szkoy na brak uczniów uskara
si nie mog.

Wyszych zakadów naukowych mamy w Królestwie cztery:

uniwersytet *), politechnik i instytut weterynaryjny w Warszawie

oraz instytut agronomiczno-leny w Nowej - Aleksandryi (Pu-

awach).

*) Wedug urzdowego spisu studentów uniwersytetu warsz. w roku uniwersy-

tecl<im 1904/5 liczy on 1,485 studentów, w tej liczbie: 102 na wydziale historyczno-lilogi-

cznym, 342- przyrodniczym, 480- lekarskim i 501 na prawnym. Wedug wyzna jest

987 katolików, 247 prawosawnych, 186 ydów, 42 ewangelików-augsburskich, 13 ewSn-

gelików-reformowanych, 7 ormian. 2 wyznania anglikaskiego i 1 mahometanin. Prócz

tego na uniwersytet uczszczao; 82 suchaczów kursów farmaceutycznych i 36 wolnych

sucliaczów.

44
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W, kocu, jako jeden z objawów i zarazem wspóczynnikiem

owiaty, zaznaczy naley cho w paru sowach rozwój czaso-

pimiennictwa w Królestwie Polskiem. Wedug spisów za rok

1903 wychodzio wówczas w Królestwie 135 czasopism polskich:

1 24 w Warszawie i 1 1 na prowincyi *).

Sdward DHaUszewsRi.

-i*J^^«^*-

*) Autor „Spisu peryodycznych pism polskich, wydawanych w roicu 1903", d-r

Korneli Heck, wyliczy ogóem 570 pism polskich. Z tej liczby i 35 wychodzio w Króle-

stwie Polskiem, 256 w Galicy i, 1 10 w W. Ks. Poznaskiem i na lsku, 41 w Stanach

Zjednoczonych Ameryki Pón., reszta w innych krajach.
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